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বিজ্ঞাপন । 

তক্তপ্রবর শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত প্রকাশিত 

হইল। মংগ্রণীত “ভক্তচরিতামৃত” অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ 

রূপ, সনাতন ও জীব গোদ্বামীর জীবনচরিতগগ্রন্থ প্রকাশিত 

হওয়ীর পর, বৈষ্ণবশান্ত্রে সথপপ্ডিত ও ভূতপুর্বব ডেপুটী মাজি- 

ট্রেট শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়, কোন 

.কোঁন সমালোচক, 'এবং অন্যান্য কতিপয্ন বন্ধু, শ্রীহরিদা'স 

ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসাধুগণের জীবনচরিত্র রচনার জন্য 

আমাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ঠাকুর হরিদাসের অতি 

বিস্ময়াবহু বিচিত্রঘটনাপূর্ণ স্বর্গীয় চরিত্রের মাধুর্যো আকৃষ্ট 

হইয়। আমি এই কার্ধে প্রবৃত্ত হই । 
কোন বৈষ্ণবগ্রস্থেই হরিদাসের জীবনবৃত্তান্তঘটিত ধারা- 

বাহিক বিবরণ লিখিত হয় নাই। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ বিবিধ 
গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে হরিদাসের কিছু কিছু বিবরণ বিবৃত করিয়া- 

ছেন। শ্ভ্রীচৈতন্যভাগবত*ও *ভ্ীচৈতন্যচরিতামৃত”, এই ছুই 
খানি প্রামাণিক বৈষ্ঞবগ্রন্থে হরিদাসচরিত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত- 

রূপে বর্ণিত আছে, এজন্য প্রধান তঃ এই গ্রন্থদ্বয়কেই অবলম্বন 

করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । এতদ্বতীত *্শ্রীচৈতনা 

মঙ্গল”, মহ্থাসুতব প্রেমানন্দ দাস কর্তৃক অন্ুবাদিত এ্ীচৈতন্য- 

চন্দ্রোদয়নাট ক”, ও “ভক্তিরত্বাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং বৈষ্ণব- 

সম্প্রদায়স্থ কএক জন বন্ধু হইতেও কোঁন কোন বিষয়ে সাহায্য 
প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈষ্ুবসমাজপ্রচলিত প্রাচীন বিশ্বদত্তী প্রভৃতি ও 

আবশ্যকস্থলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । ঘে সকল ঘটনার 

পোর্বাপর্যারুম বৈষ্যবগ্রান্থে লিখিত নাই, প্রস্থ সকল আনুপুর্বিঝ 



1%/, 

আলোচনা করিয়া, তৎসম্বন্ধে যাহা সঙ্গত বোঁধ হইয়াছে, তাহাই 

লিপিবদ্ধ করিয়াছি ; এতন্ডিম্ন নিজের মনঃকল্পিত কোন কথার 
অবতাঁরণ! করি নাই। ফলতঃ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচৰিত 

সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে আমি অন্ুসন্ধান ও 

পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই, কতদূর কৃতকা্ধ্য হইয়াঁছি বলিতে 
পারি না। যদ্দি কোন ভ্রম প্রম'দ পরিলক্ষিত হয়, পাঁঠক মহো- 

দয়গণ অন্ুপ্রহপূর্বক আমাকে জ্ঞাত করাইলে কৃতার্থ হইব। 
এই গ্রাগ্থের কিয়দংশ ইতঃপুর্বে “তন্ববোধিনীপত্রিক1” ও 

*সঙ্জনতোধণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই 
সকল অংশ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়। এই গ্রন্থমধ্যে সন্গি- 
বিষ্ট হইল। গ্রন্থখানি পাঠকবর্গের সবিশেষ তৃপ্তিপ্রদ ও সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর হইবে বিবেচনা করিয়া, হরিদাস ঠাকুর যে যে স্থলে 
হরিনামতত্ব ও ভক্তিতত্বের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাঁও যথা- 
যথ ভাঁবে লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষ প্রয়াঁন পাইয়াছি। বিষয়- 
গুলি অধিকতর পরিশ্ফ,ট করিবার অভিপ্রায়ে এবং প্রমাণার্থ 
মধ্যে মধ্ো মূল গ্রন্থের পয়ারাদি ও শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধত করি- 
য়াছি। যে গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধত হইয়াছে, উদ্ধতাংশের 
সেইঙ্ছলে, সেই গ্রন্থের নাম সংযোজিত করা হইয়াছে । ষে 
সকল স্থলে তদ্রপ কে'ন নাম বাঁ সাঙ্কেত্তিক চিহ্ব নাই, তাহ! 
*্রাটচতন্যভাগবত” হইতে উদ্ধত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
ভক্তচরিত্র পরিচিন্তনে মানবহদয়ে ভগবস্ুক্তির উদয় হইয়া 
থাঁকে, এই ভরসায় ভক্তিপিপাস্ নরনারীগণের হস্তে ভক্ত- 

শ্রেষ্ট হরিদাসের এই চরিতালেখা প্রদান করিলাঁম। ইহা 
পাঠ কবিয়া ঘি কেহ কিঞ্চিৎ পরিমাঁণেও উপকার ও আনন্দ 
লাভ করেন, তাহা হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। 
“শান্তিনিকে তন-আশ্রম” । 

বোলপুর। ভ্ীঅঘোরনাথ শন্মা | 
১ল। চৈত্র, ১৩*২ সাল । 
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"শাস্তিপুর আগমন ও আচার্য্য সহ মিলন” না৷ হইয় “ফুলিয়ায় 
আগমন ও নির্যাতন” হইবে । এবং ৪৩ পৃষ্ঠার 'তুষ্টাস্তাব” 
শব “তৃফীস্তাব” হইবে । 

স্প্চকী €ট ক 



উ্রীহল্লিলণস্ন ভালু £ 

প্রথম অধ্যায় । 

পূর্বকথা । 

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবন অতি বিন্বয়াঁবহ ও বিচিত্র ঘটনা- 

পু্জে পরিপূর্ণ । শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে, বঙ্নদেশে 

যখন হরিভক্কির নাম-গন্ধও ছিল না, সমগ্র জনসমাজ যখন 

কেবল তর্কশান্ত্রের বাদবিতগ্ডা ও কর্মকাণ্ডের কেলাঁহলে 

নিমগ্ন ছিল, সেই সময়ে যবন-সন্তান * হরিদাস সংসারধর্ে 

জলাঞ্জলি দিয় কেবল ভগবানের নাম-রসান্বা্দনে নিযুক্ত 

ছিলেন। 

সেই সময়ে বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় 

ছিল। শান্তিপুরের শ্রীমদদ্বৈত আচার্ধা ও নবদ্বীপের শ্রীবাস 
আচার্য্য প্রভৃতি যে কএক জন ভক্ত-বৈষ্ব তৎ্কাঁলে শ্রীনবদ্ীপ- 

ধামে বাস করিতেন,তাহারা সংসারের এই*ধর্মহীন অবস্থা চিন্তা 

করিয়। অতি বিষপনহৃদয়ে নিশাকালে একত্র হইয়া নানাবিধ ধর্ম 
প্রসঙ্গ ও শ্রীহবির নামসংকীর্ভন করিতেন । তাহাদিগকে 

উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে দেখিয়া ধর্মদ্বেষী পাষণগণ নানা 

প্রকারে দ্বণা উপহাস ও ভয় প্রদর্শন করিত। শ্রীচৈতন্াযভাগবত- 
শাপপশাপপাস্পাশী পিপিপি 

* যবন শব্দ জাতি-বাচক, অবজ্ঞানুচক নহে । এখন যবন বলিতে সাধারণতঃ 

ুললমান জাতিকেই বুঝায়। ১ | 



২ শ্বীহরিদাস ঠাকুর । 

রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস এই সময়ের দেশের অবস্থা এইরূপে 

বর্ণন! করিয়াছেন) টি | ও মা 
প্রনাম ভঙ্তিশুন্ত সকল সংসার। 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ 

ধর্ম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 

মঙ্গল চণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন। 

পুভ্তলি করয়ে কেহ দিয় বহুধন ॥ 

ধন কষ্ট করে পুত্র কন্তার বিভায়। 

এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ 
যেব৷ ভট্টাচার্ধ্য চক্রবন্তী মিশ্র সব। 

তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব ॥ 

শাস্ত্র পড়াইয় সবে এই কর্ম করে। 

শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে ॥ 

না বাথানে যুগধন্্ কৃষ্ণের কীর্তন । 

দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন ॥ 

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী । 

তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥ 

অতি বড় স্থুকৃতি সেক্সান্র সময় । 

গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 

গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায় । 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ 

এইমত বিষুমায়া মোহিত সংসার । 

দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ৷ 



পূর্ববকথা । ৩ 

কেমনে এ (জীব সব পাইবে উদ্ধার | 

বিষয় স্থথেতে সব মজিল সংসার ৮ 

"দেবতা জানেন সবে ষঠী বিষহরী । 

| তাহারে সেবেন সবে মহাদস্ত করি ॥ 

ধনবংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে । 
মদ্য মাংসে দানব পুজয়ে কোন জনে ॥ 

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। 
ইহা শুনিবারে সর্ঘলোক আনন্দিত ।” 

“কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্তন। 

(কেনবা, কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন ॥ 

বিষুমায়া বশে লোক কিছুই না জানে। 
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে 1৮, 

| অন্তর ১৪০৭ শকে মহাপ্রভু শ্রীমচ্চৈতন্চন্্ জনাগ্রহণ 

করেন | ইহার প্রায় ২৩ বৎসর পরে ভগবতপ্রেমে উন্মত্ত 
হ্ই়্া ধখন তিনি বস্তদেশে আচগুালে হরিনাম ও হরিভক্তি 

প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন অবধৃত নিত্যানন, শশ্রীমৎ 
অস্ত ও ্ রীবাস আচার্য্য প্রভৃতির সহিত হরিদাসও তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিিলেন। ইহার পর বৈষ্ণবসমাজে ইনি 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়্াছিলেন। 

উন্েতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতামত, এই ছুই খানি 

প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরিদাসের জন্মবিবরণাঁদির কোন উল্লেখ 

নাই। তবে তিনি যে মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহা এই ছই খানি গ্রন্থের নানাস্থানে ম্পষ্টরূপে লিখিত আছে।* 

2 পরিশিষ্ট দেখ। 



৪ শ্রীহরিদাঞ্ ঠাকুর । 

কিন্ত পিতা মাতা ইইাঁর কি নাম রাখিক্বাছিলেন, বৈষ্বগ্রস্থ 

পাঠে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। টবঞ্চবসমাঁজে “যবনহরি- 

দাস” নামেও ইনি খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন। হরিদাস যবনকুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়াও একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, বোধ হয় 

এই জন্যই হিন্দুগণ তাহাকে সম্মীনসহকারে “হরিদাস” নামে 
অভিহিত করিয়াছিলেন। ৃ 

যশোহর জেলার অন্তঃপাঁতী বনগ্রাম মহকুমার নিকটস্থ 

“বুঢ়ন” গ্রামে কোন সম্তরান্ত মুসলমান বংশে হরিদাস জন্মগ্রহণ 

করেন। কিরূপে ইহীর জাতীয় ধর্মে বিরাগ ও ভক্তিরসপুর্ণ 

বৈষ্ণবধর্ম্নে অনুরাগ উপস্থিত হয়,-কত বয়সে ইনি কুলধর্্ম 
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক হরিনাম ঘোষণায় প্রবৃত্ত 

হয়েন,__-এসকল বৃত্বান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হইবার কোনও 

উপায় নাই। সম্ভবতঃ শকাব্দের 'চতুদ্দিশ শতাব্দীর শেষভাগে 
হরিদাস আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্ত অব- 

ভীর্ণ হয়েন, হরিদাস এই সময় শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের 

নিকটে অবস্থান করিতেন । ইহার পূর্বেষখন তিনি গৃহ 

হইতে নিজ্ররান্ত হইয়া! তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন 
তাহার 'প্রথম যৌবন। * ইহাতে অনুমিত হইতেছে, ১৩৭ 

শকাবে, অথব। তাহার ছুই এক বৎসর অগ্রপশ্চাঁৎ সময়ে হরিদাস 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। “ভক্তদ্িগ দর্শিনী” নামক তালিকা- 

সপোপাস্পি্পপাপসপপিপি 

* “ঠাকুর ভূমি পরম বুণ্দর প্রথম যৌবন । 
তোমা দেখি* ক্ষ ধরিতে পারে মন ৪১ 

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীল1, ৩য় পরিচ্ছেদ। 



পূর্ববকথা। ৫ 

মুসারে হরিদাস ১৩৭১ শকাবের মার্গশীর্য মাসে আবিভূ্তি 
হয়েন। 1 "তক্তদিগ দরশিনীর” এই সিদ্ধাত্ত সমীচীন বলিয়াই 
বোধ হয়। হরিদাসের সংসার পরিত্যাগের কারণ বৈষ্ণব- 

গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। আমাদের অনুমান হয়, হরিদাসের 

পিতা মাতা পুত্রের হিন্ুধর্মান্থরাগ দর্শনে বিরক্ত হইয়! তাহাকে 

গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিয়াছিলেন। হরিদাসের বিবাহ 
হইয়াছিল কি না, নৈষ্ণবগ্রন্থপত্রে তাহাও উল্লিখিত হয় নাই। 

ফলত; ইহার বাল্য ও গাহ্ন্থ্জীবনের সবিশেষ ইতিবৃত্ত অবগত 

হইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। 
শাীপপাপীপপপালাপশিস 

1 “ঘজদিগ দর্শিনী” নামফ একখানি তালিকাগ্রন্থে কতিপয় বৈষ্বসাধক 

ও বৈষ্ঃবাচার্যের জন্ম ও মৃত্যুর শক তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
গৃহ পরিত্যাগ ও তপস্যারিস্ত | 

:০৪৬০০১০উত উউতাইউে 

হরিদাস গৃহত্যাগানস্তর একান্তিক চিত্তে ধর্শসাধনে নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি এজন স্বীয় বাসগ্রামের নিকটবর্তী বেপাঁপো- 
লের * নির্জন বনমধ্যে প্রবেশ পূর্বক তথায় একটা সামান্য 

কুটার নির্মাণ করিলেন,__কুটীর-প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ গ্বাপন 

করিলেন, গলদেশে তুলসীর মালা! পরিধান করিলেন, এবং 

মুদলমীন আত্মীয়বর্গের সংশ্রব হইতে মুক্তিলীভ করিয়া নির্ভয় 
নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ভজনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হরিদাসের বিশ্বীস, হরিনাম করিলে হরিকে লাঁভ কর! যায়) 

এই জন্য শ্রীভগবানের নাম জপ ও নাঁম কীর্তন করাকেই তিনি 
সাধন ভজনের পরাকাষ্ঠ। জ্ঞান করিতেন। এই উপদেশ তিনি 

কাহার নিকট লাভ করেন, গ্রন্থপত্রে তাহার কোন নিদর্শন 
পাওয়। যায় ন|। 

হিন্দুশান্ত্রে ভগবানের নামজপের নাম “জপযক্” । 1 

* বেণাপোলে এখন “বেঙ্গল সেপ্টঠাল রেলওয়ের” একটা ষ্ট্ণ সংস্থা" 
পিত হইয়াছে। এই স্থান রাণাঘাট হইতে ২৫ মাইল ও বনগ্রাম হইতে ৫ 
মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । 

1 "্যজৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজত্তি হি সুমেধসঃ |” 

শ্রীমস্তাগবত, ১১শ স্বন্ধ, ৫ম অধাঁয়, ২৯ শ্লৌক। 

অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম বর্ণনায় চমস খধি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন যে, 
ভগঘান অবতীণ” হইলে সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ সংকীর্তনরূপ যজ্জদ্বার! তাহার অর্চনা 
করিয়! থাকেন। 



গৃহ পরিত্যাগ ও তপস্যারস্ত | ণ 

'সংহিতাকার ভগবান মন্থ এই জপযজ্ঞকে অশ্বমেধাদি সর্ধপ্রকার 

যজ্ত হইতে শ্রেষ্টরূপে বর্ণনা! করিয়াছেন।* ভক্তিশান্ত্রে 

ভগবানের নামের মাহাত্ম্য অসীম বলিয়। কথিত হহয়াছে। 

সুতরাং তাহার অমুৃতময় নামজপ যে সর্বাপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পবিত্র হৃদয়ে একান্ত 

নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা৷ সহকারে যিনি ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চা- 

রণ করেন, তিনি কৃতার্ঘ হন। স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। 
' যখন তুমি বিদেশে প্রবাঁসছঃখে প্রপীড়িত হও, তখন তোমার 

নিকট প্রেমাম্পদ পুক্রকলত্রের নাম কি মধুর, কি সুমিষ্ট! তগ- 

বন্তক্ত সাধুর নিকট তাঁহার প্রিয়তম ভগবানের নাম তদপেক্ষাও 

সুমধুর ও সুমিষ্ট! যেহেতু “তদেতৎ প্ররেয়ঃ পুক্রাৎ প্রেয়ো- 

বিত্বাৎ প্রেয়োহস্তম্মাৎ সর্বম্মাৎ অন্তরতরং যদয়মায্মা। ৮ অর্থাৎ, 

* “যে পাকজ্ঞাশত্বারে। বিধিষজ্ঞসমদ্থিতাঃ | 

সর্ধেতে জপধজ্ঞন্ত কলাং নাতি ফোড়শীং ॥* 

মনুসংহিতা, ২য় অধায়, ৮৬ শ্লোক । 

মহত্ব] ভরতচন্্র শিরোমপিকৃত বঙ্গানুবাদ: _“মহাযজ্ঞের অন্তর্গত বৈশ্ব 

দেবহোম, বলিকর্মম,নিতাশ্রাদ্ধ ও অতিথি ভোজন এই চারি পাঁকষজ্ঞ ও দশপৌশ: 
মাস প্রভৃতি বিধিষজ্ঞ সমুদয়ে প্রণবাদি উচ্চারণরূপ' জপযজ্জঞের ষোড়শী কলারও 

যোগ হয় না। ৮৬। 

শ্রীমস্তগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ 
“্ধজ্ঞানীং জপযজ্ঞোইস্মি,” অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞের মধে] আমি “পক? | ইহাতে 

সমুদয় ভজনাঙ্গ হইতে ভগন্লানের নামজপ ও নাম কীর্তনই শ্রেষ্ঠতমরূপে প্রতিপা- 
দিত হইতেছে। 

1 ত্ৃবৃহদারণাক উপনিষৎ তীয় প্রপাঠক, চতুর্থ ব্রাহ্মপ 



৮ শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর।' 

সর্বাপেক্ষা অস্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর পুভ্রাদি আত্মীয়-স্বজন 

হইতে প্রিয়, সমুাায় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমুদাঁয় 

প্রিয় বন্ত হইতে প্রিয়তম । এই প্রেমাম্পদ পরমেশ্বরের নাম 

প্রেমষোগে উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্ত যখন তন্ময় ও হৃদয় 

আনন্দে আপ্লাবিত হয়, তখন নাম ও নামীতে কোন প্রভেদ 

থাকে না,__“অভিন্নাকত্মা নাম নামিনোঃ1” নামই চিদানন্দক্ূপী 
পরাৎপর শ্রীহরিকে লাভ করিবার একযাত্র উপায় । “তন্ত 

হব এতত্ত ব্রহ্গণে। নাম সত্যম্।” সেই পরব্রঙ্গের নামই 
সত্য, ইহ শ্রুতিবাক্য। নামষোগে পরমাত্মধ্যান করাই 
সকল দেশের ধর্মশান্ত্রের উপদেশ । বৈষ্ণবশান্ত্রে ভগবানের 

নামকীর্ভনের এইরূপ মহিমা! লিখিত হইয়াছে, 
“চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 

শ্রেয়/টকরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং। 
আনন্দান্ুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতান্বাদনং 

সর্বাত্বস্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকষ্ণসংকীর্ভতনম্ ॥৮ 
অর্থাৎ-_প্যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মল বিদূরিত করিয়া 

দেয়) যাহা সংসাররূপ দাবাগ্সিকে নির্বাণ করিতে সমর্থ; যাহা 

পরম শ্রেয়োরূপ শ্বেতোৎপলের শুত্রকৌমুদীতুল্য ) যাহা পরা 
বিছ্ভাবধূর জীবনস্বরূপ ; যাহা শুনিলে আনন্দসমুদ্র উলিয়! 

উঠে ; যাহার প্রতিপদে অমৃতের আস্বাদন পুর্ণমাত্রায় নিহিত 

আছে; এবং যাহা আত্মাকে যেন রসভাবে স্নান করাইয়! 

দিয়! অপূর্ব তৃপ্তিস্থ প্রদান করিয়া থাকে ; শ্রীহরির সেই 
সংকীর্তন জয়যুক্ত হইতেছে ।” 

ভগবানের নামের এমন মহিমা কেন? শ্রমন্মহাগ্রতূ 
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বলিয়াছেন__ণনাক্সামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিন্তত্রার্পিতা-)” 

ভগবান কৃপাপুর্বক তাহার নাম সকলে বনু প্রকারে নিজশক্তি 

অন্তনিহিত করিয়া রাখিযাছেন,তাই তাহার স্থমধুর নামের এমন 

অদ্ভুত শক্তি। এই জন্যই হরিদাস করুণাময় শ্রীহরির নামকেই 
জীবনের একমাত্র সম্বল জ্ঞান করিলেন। কথিত আছে, 

হরিদাস এখানে আিয়! সর্বদা কেবল হরিনাম সংকীর্তনে 

নিমগ্ন থাকিতেন ; দিবারাত্রির মধ্যে তিনলক্ষ নামজপ করা 

তাহার নিয়ম ছিল। প্রতিদিন তিনলক্ষ নামজপ করা সাধারণ 

কথা নহে; অতি দ্রতগতিতে জপ করিলেও একলক্ষ নাম জপ 

করিতে ১০ ঘণ্টা লাগে । ৪ ঘণ্টার কমে স্নান আহার নিদ্রা 
প্রভৃতি সম্পন্ন হয় না, সুতরাং অহোরাত্রের মধ্যে অবশিষ্ট ২০ 

ঘণ্টাঁয় দুই লক্ষের অধিক নামজপ করিতে পারা যায় না। 

বিশেষতঃ হরিদাস কেবল মনে মনে জপ করিতেন ন। ; হরিধ্বনি 

শ্রবণ করিয়! জীবমাত্রেই উদ্ধার লাভ করিবে, এইরূপ বিশ্বাস 

করিয়! তিনি অনেক সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। 

শ্রীহরির নামসুধা পাঁন করিয়া! তিনি এত আনন্দ লাভ করিতেন 

যে, আহার নিদ্রার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া! কেবল নামাননরস 

পাঁনে বিভোর থাঁকিতেন। হরিদাস আহারোপার্জনের চেষ্টা 

পরিত্যাগ করিয়া সায়ংকালে ব্রাহ্মণদিগের গৃহে গৃহে ভিক্ষা 

দ্বারা অতি সাত্বিকভাঁবে জীবনধারণ করিতে লাঁগিলেন। 

তাহার এ প্রকার কঠোর তপস্তা ও পবিভ্রগ্রশাস্ত মৃত্তি দেখিয় 

বেণাপোলের নিকটস্থ পল্লীবাসী সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 

মুসলমান বলিয়া ঘ্বণা কর! দূরে থাকুক, সকলেই তাহাকে তপঃ- 
পরায়ণ খষিতুল্য সাধুপুরুষ জ্ঞানে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতে 
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লাগিলেন। "অনেকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে প্রণাম 
করিবার জন্ট তদীয় সাধনকুটারে আগমন করিতেন। হরিদাস 

দর্শন করিবার জন্য ধাহীরা আগমন করিতেন, তিনি তীহাদি- 
গকে হরিনাম করিতে উপদেশ 'দিতেন। এইরূপে হরিদাসের 

সঙ্গ লাভ করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইলেন, এবং ভগবানের নীম 
সংকীর্তন করিতে লাগিলেন । 'হরিদাসের কৃপায় এই প্রদেশের 
গৃহে গৃছে হরিনাম 'কীর্ডনের সুমধুর নিনাদ ধ্বনিত হইতে 
লাগিল । 



তৃতীয় অধ্যায়। 
মহ] পরীক্ষা । 

বনগ্রাম প্রদেশে ততৎকালে রামচন্দ্র খান নায়ে একজন ধর্শ- 

দ্বেষী পাষুণ্ড জমীদ্রার বাস করিত । হরিদাসের ..প্রতি লোকের . 

শ্রদ্ধা অনুরাগ সে সহ্য করিতে পারিত না হরিদানুকে 'অব-. 

মানিত করিবার জন্য সে ব্যক্তি নান উপায়ে তাহার. ছিত্রাম্বেষ, 
করিয়া বেড়াইত। অবশেষে অন্য কোন উপায়. না দেখিয়া! 
এক জন রূপযৌবনশালিনী বারাঞ্গন। দ্বারা সে ব্যক্তি হরিদাষের 

ব্রত ভর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই পাপাত্মা বেশ্তার সঙ্গে 

এক জন অনুচরকে যাইতে আদেশ করিলে সেই কুলট! নারী. 
সদর্পে বলিল, আমি তিন দিনের মধ্যে হরিদাসকে মতিত্র. 

করিব, একবার মাত্র আমার সহিত সঙ্গ হইলে হয়, দ্বিতীয় 

বারে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচরকে দে লইব। 

অনস্তর সেই বারাঙ্গন! বিচিত্র বস্ত্রালস্কারে ভূষিত! হইয়। . 
রাত্রিকালে হরিদাসের সাধনাশ্রমে উপনীত হইল, এবং নানা-. 

রূপ হাবভাব দ্বার! হরিদাদকে আপনার মনোভিলাষ জ্ঞাপন 

করিল। হরিদাস বলিলেন, 

"__তোমায় করিব অঙ্গীকার । 

সংখ্য। নাম কীর্তন ষাবৎ সমাপ্ত আমার ॥ 

তাবৎ তুমি বমি শুন নাম সংকীর্ভন | 
নাম সমাপ্ত ছিলে করিব য়ে তোমার.মন ॥৮ 

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অস্তালীল্বা । 
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এদিকে নামকীর্তভন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। 

তখন সেই কুলটা রমনী ভগ্থোদ্যষ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল | 
ছরত্ত রামচন্দ্র খানের কুমস্ত্রণায় সেই বেশা। দ্বিতীয় রাত্রিতে 
আবার আসিয়! উপস্থিত হইল । হরিদাস তাহাকে স্নেহদিগ্ধ 

মিষ্টবাঁক্যে বলিলেন,_-“কা”ল তুমি ছুঃখিত মনে ফিরিয়া গিয়াছঃ 

আমার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না, আমার কোন অপরাধ 

লইও না। তুমি এই খানে বসিয়! হরিনামকীর্ডন শ্রবণ কর, 

নাম মংখ্যা শেষ হইলেই অবশ্ত তোমার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ 

হইবে ।” ইহা! শুনিয়! বেস্তা। কুটারদ্বারে বগিয়া নাম শুনিতে 

ল/গিল এবং নিজেও দুই একবার হরিনাম উচ্চারণ করিতে 

লাগিল। ক্রমে রাত্রি অবসানপ্রায় দেখিয়া! বেশ্তা অতিশয় 

উতৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। হরিদাস তখন বলিলেন,_-”এক 

মাসে এক কোটি নাম জপ করিব এইরূপ ব্রত লইয়াছি। মনে 

করিয়াছিলাম অদ্য তাহা! সাঙ্গ হইবে, সমস্ত রাত্রি প্রাণপণে 

নাম করিলাম, তথাপি শেষ হইল না, কল্য নিশ্চয় প্রতপূর্ণ 
হুইবে।” বেশ্ঠ। ফিরিয়া গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাপমতি রাম- 
চন্ত্রকে জানাইল এবং তৃতীয় দ্রিবস সন্ধ্যাকালে পুনর্বার ঠাকু- 

রের তপস্তা কুটারে আগমন করিল । সে এই দিন আশ্রমপদে 

উপনীত হইয়াই তুলসীমঞ্চ ও হরিদাসকে নমস্কারপুর্র্বক কুটীর- 
দ্বারে উপবিষ্ট হইয়! পূর্বরাত্রির হ্যায় নামকীর্ভন শ্রবণ করিতে 
লাগিল; এবং নিজেও, বোধ হয় কপট ভাবে নাম জপ করিয়া 

সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

নির্তিকারচিত্ত হরিদাস ভক্তিভরে হরিনাম করিতেছেন, 

আর ছুই নয়নে অবিরলধারাক়্ প্রেমাশ্র ঝরিতেছে। পবিত্র 
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জ্যোতিতে তাহার সুখমগ্ুল সমুজ্জল ) অপূর্ব শ্রীতে নির্জন বন- 

ভূমি ষেন আলোকিত হ্ইয়াছে। হবিদাসের এই প্রেমবিস্ফা- 
রিভ অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে বারাঙ্গনার হৃদ- 
ঘের মোহ-আবরণ ঘেন হঠাৎ উন্মোচিত হইল,_-সে বিস্ময়ে 

স্তত্বিত হইয়! উঠিল! 
শ্রীহরির মধুময় নামের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সাধুসলের 

কি অমোঘ প্রভাব"! সাধুর কণ্ঠস্বরে কম্বর মিলাইয়া পতিত" 

পাবন কলুষ-নাশন শ্রীহরির সুমধুর নাম করিতে করিতে পাপীয়সী 

বারবনিতার পাপাসক্ত মন পরিবর্তিত হইল । নিশার অন্ধকারের 

সঙ্গে নঙ্গে তাহার হৃদয়ের কলুষান্ধকারও দূর হইফ়্া গেল, এবং 

পবিত্র উধার ন্গিপ্ধোজ্জল কিরণ-মালার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়- 

ক্ষেত্রও পুণ্য-কিরণে উত্তাসিত.হইয়া উঠিল! তখন সেই রমণী 

আপনার ঘ্বণিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়৷ অনুতাপিত চিত্তে বিলাপ 

করিতে লাগিল, কান্দিতে কান্দিতে হরিদাসের চরণে পতিত 
হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল,_এবং রামচন্দ্র খানের কুমন্ত্রণার 

বিষয়ও আদ্যোপাস্ত নিবেদন করিল। 

হরিদাস বলিলেন, বামচন্ত্র খানের কথা ও তোমার ছরভি- 

সন্ধি আমি সমন্তই জানি। €স অতি অজ্ঞ, সে যে আমার প্রতি 

এই অত্যাচার করিয়াছে, সে জন্ত আমি ছুঃখিত হই নাই। 

আমি সেই দিনই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম ) কেবল 

তোমার উদ্ধারের জন্তই তিন দিন এখানে রহিয়াছি। তখন 

সেই নারী করঘোড়ে নিবেদন করিল,__-এখন আমার কি কর্তব্য 
--কি উপায়ে আমার পরিত্রাথ হয়, তাহার উপদেশ করিয়া 

আমাকে কৃতার্থ করুন। হরিদ্রাম বলিবেন, তোমার যাহা 
র্ 

্্ 



১৪ শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর । 
লাশ 

কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, সমুদায় দরীনছুূঃখী ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে 

বিতরণ করিয়া এই কুটীরে আসিয়া নিরন্তর ভগবানের শাম 

কীর্তন কর, অচিরাৎ তাহার চরণাশ্রযর় লাভ করিবে । হরিদাস 

এই উপদেশ দিয়! উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে করিতে তথ 

হইতে প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর দেই বেশ্তা গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া আপনার যথাসর্বন্ব 
দীন-ছুঃথী সৎপাত্রে দান করিল, এবং মস্তক মুণন করিয়া এক- 

বস্তা হইয়া সেই কুটারে শ্রীভগবানের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত 

হইল। উপবাসাদি নানারূপ কষ্টসাধ্য সাধনায় এবং ভগবৎ 

পায় সে অচিরে ইন্দ্রিয়দ্রমনে সমর্থা হইয়া ভক্তিমতী বৈষ্বী 

বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই অঞ্চলের প্রধান 

প্রধান তক্তগণও তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন । 

বেশ্তার আশ্চর্য্য পরিবর্তন দর্শনে সকলেই চমত্রুত হইয়া হবি- 

দাস ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন । 

“প্রসিদ্ধ বৈষ্বী হৈল পরম মহাস্তী ৷ 

বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি | 

বেশ্তার চরিত্র দেখি লোক চমতকার । 

হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥৮ 

শ্রী চৈঃ চঃ, অস্ত্যলীল!। 

প্রসঙ্গ ক্রমে নীচমতি রামচন্দ্র থানের বিষয় কিছু বলা! যাই- 
তেছে। এ ব্যক্তি সর্বাদই ধর্মের নিন্দা ও সাধুতক্তগণের অব- 

মাননা করিত। ইহার উপহাস, বিজ্রপ ও অত্যাচারে নিরীহ 
তক্তগণ অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেন। উপরি-উক্ত ঘটনার 

আনেক দিন পরে, অবধৃত নিত্যানন্দ যখন বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার 



মহা পরীক্ষা । ১৫ 
সিসি 

করেন, সেই সময়ে তিনি এক দিন: বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া 
এই ছুরাম্্ার হুর্গীমণ্ডপে আঙিয়! উপস্থিত হন। রামচন্দ্র অন্তঃ- 

পুর হইতে এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা বলিয়া 

পাঠাইল যে, গোসাঞ্ী যেন কোন গোপের বিস্বৃত গোশালার 

গমন করেন, এই সংকীর্ণ স্থানে এত লোকজন লইয়া তিনি 

কিরূপে অবস্থান করিবেন। ইহ! শুনিয়া নিত্যানন্দ ঠাকুর 

তৎক্ষণাৎ সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নিত্যানন্দ যে 
স্বানে বসিয়াছিলেন, এই দুরাত্াা সেই স্থানের মাটা কাটিয়া 

ফেলিয়া সমুদয় প্রাঙ্গণে গোঁময় লেপন করিতে আদেশ করিল । 

এ ব্যক্তি ধর্্মনিন্দা ও সাধুবি"দ্বষরূপ যে অপরাধের বীজ স্বহস্তে 
রোপণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহা ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইল । 
এই দুবৃত্তি নবাঁবকে নির্দিষ্ট কর না দিয়া সমস্তই আত্মসাৎ 

করিত) এই জন্য নবাবসরকার হইতে মুসলমান উজির আসিয়া 
তাহার চণ্তীমণ্ডপে তিনদিন পর্য্যন্ত অবধ্য বধ ও অভঙক্ষ্য 

ভোজন করিয়াছিল, এবং তাহার গৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়! 

স্ত্রীপুত্রসহ তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়। জাতিধর্ম নষ্ট করিয়া- 

ছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন ১ 

“রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ কৈল। 

সেই বীজ বৃক্ষ হঞ্জা আগেতে ফলিল ॥ 

মহদপরাধে হৈল ফল অন্তত কথন। 
প্রস্তাব পাইয়৷ কহি শুন ভক্তগণ ॥ 

. সহঙ্গেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান । 

হরিদাসের অপরাধে হৈল অস্গুর সমান ॥ 



১৬. রীহরিদাস ঠাকুর... 
বৈফৰ খর্ম নিন্দ! করে বৈষৰ অপমান) 
বছদিনের অপরাধে পাইল, পনরিগাম 8” 
"্মহাস্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়। 

একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥+ 

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীল! । 



উউধ'ধয। 
শীন্তিপুর আগমন ও শ্রীঅদ্বিত আচার্ধ্যসহ মিলন । 

তৃতীয় অধ্যায়ে“উন্লিখিত হইয়াছে, হরিদাসের ভক্তিবিগলিত 
হরি-সংকীর্তন শ্রবণে ও তাহার অশ্ররোমাঞ্চ প্রভৃতি ভক্কিরসমগ্ন 

স্বর্গীয় শোতাসন্দর্শনে ছুর্মতি রামচন্ত্রধানের প্রেরিত বেশ্তার 
অন্তঃকরণে অনুুতাপের সঞ্চার হয়, এবং হরিদাস তাহাকে 

সর্ধত্যাগী হইয়! শ্রীহরির নাঁমরসাস্বাদন .করিতে উপদেশ দিয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করেন। 

অনন্তর হরিদান পরমোল্লামে হরিনাম উচ্চারণ করিতে 

করিতে শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীমদদ্বৈত 

আচার্ধ্য শান্তিপুরের বাটীতে ছিলেন । হরিদাস, আচার্যের 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, আচার্য্য ও 

প্রেমালিঙ্গন করিয়! তাহাকে সম্মানিত করিলেন। 

শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ব বিবরণ কিঞ্চিৎ বলা আবশ্তক। শ্রীহটের 
সন্নিহিত নবগ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ 

করেন। ইহার পিতার নাম কুবের মিশ্র, জননীর নাম নাভা 

দেবী। কুবের মিশ্র পত্তী ও পুত্রনহ গঞ্গাবাস করিবার অভি- 

প্রায়ে শাস্তিগুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । * কমলাক্ষমিশ্র 

গ* গ্বঙ্কদেশে প্রীত নিকট নবগ্রাম। 

সর্ধবারাধ্য অস্থৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম ॥ 



১৮ গ্বীহরিদাস ঠাকুর | 

অদ্বৈতের প্রকৃত নাম। শ্রীমন্মধবাচা্য-সম্প্রদায়তুক্ত শ্রীমাধবেন্তর- 
পুরীর * নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন 

করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে গ্রবীণ পঙ্ডিত ছিলেন। ইহখর 

শিষ্যগণ ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে ইহাকে পুজা করিতেন, 

এইজন্ত ইহার “অদ্বৈত” নাম হয়) এবং ইনি গীতাভাগবতাদি 
অবলম্বনে ভক্তিবাঁদ ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া “আচাধ্য” খ্যাতি 

হইয়াছিল। নবদ্বীপেও অদ্বৈত আচার্য্যের একটী বাটা ছিল। 

বোধ হয় অধ্যাপনা! উপলক্ষে ও তক্তসঙ্গ-লালসায় তিনি মধ্যে 

মধ্যে তথায় আসিয়! অবস্থান করিতেন । 

পূর্ব উক্ত হইয়াছে, দেশের ভক্তিবিশ্বীসশূন্ত ছুরবস্থা৷ চিন্তা 
করিয়া, অদ্বৈত আচার্ধ্য প্রতৃতি ভক্ত বৈষ্বগণ নিরন্তর বিষ্র- 

চিত্তে কেবল হরিনাম সম্বল করিয়া! জীবনযাপন করিতেন । 

গীতাশাস্ত্রে আছে যে, যে সময়ে ধর্দের গ্লানি অর্থাৎ হানি এবং 

অধরন্মের উত্থান অথৎ আধিক্য হয়, সেই সেই কালে ভগবান. 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । যথাঃ-__ 

“যদাযদ। হি ধর্মস্ গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যত্থানমধন্মস্য তদাত্মানং স্হজাম্যহং ॥৮ 

তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়। 
মিশ্র পও্ডতাচাধ্য এ খাতি তার হয় ॥% 
“নাভা নামে শ্রীকুবের মিশরের ঘরণী। 
অতি পতিব্রতা যেহে1 অদ্বেত জননী 1” 

ভক্তিরত্বাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ । 
* কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, শ্রীমস্মাধবেন্ত্রপুরী যখন শান্তিপুরে 

অদ্বৈত আচার্য ভবনে উপস্থিত হয়েন, সেই সময় হরিদাস তাহার নিকট দীক্ষা 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । ফলতঃ এ কথার কোন প্রমাণ নাই। 



শীস্তিপুর আগমন ও আঁচার্ধ্যসহ মিলন । ১৯ 

ভক্তগণ এই শান্ত্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীভগবান্ 

ত্বরায় অবতীর্ণ হইয়া দেশের ভক্তিশ্ৃন্ট ছুর্দশা দূরীভূত করিবেন, 
এই আশায় তাহার! শ্রীহরির চরণে নিরন্তর কায়মনোপ্রাণে 
প্রার্থনা করিতেন । অদ্বৈতাঁচাধ্য এই ভক্তমগ্লীর নেতৃ- 
স্থানীগ্ন ছিলেন। ইনি এই উদ্দেস্তে গঙ্গাজলে তুলসীমগ্তরী অর্পণ 

করিয়! শ্রীহরির অশরাধন] করিতেন । ভক্তগণসঙ্গে সতপ্রসঙ্গে 

হরিনামকীর্তন ও গীতাভাগবতাদি ভক্তি-শান্ত্রের আলোচনাই 

ইহশার নিত্যকর্দ্ম ছিল। ইহার জ্ঞানভক্তি যেমন গভীর, হৃদয়ও 
সেইরূপ করুণার্জ ছিল। ধর্মহীন জীবের ছুঃখছুর্গতিতে ইহশার 

হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিত। শ্রীভগবান্ শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া 
কেন জগজ্জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন না, ইহা চিন্তা 
করিয়া মনের ছুঃখে তিনি কখন কখন উপবাস করিতেন । 

জগতের এমন কল্যাণকাঁমী মহাপুরুষের মাহাত্ম্য বর্ন করিতে 

, আমার সাধ্য নাই ; প্রসঙ্গুক্রমে যত্কিঞ্চিৎ লিখিত হইল মাত্র। 

আচার্য অকন্মাৎ হরিনামোন্মত্ত হরিদাসকে পাইয়া আনন্দে 
নৃত্য করিয়! উঠিলেন। 

“পাইয়া তাহার সঙ্গ আচার্যযগোসাঞ্জি 
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই ॥ 

হরিদাসঠাকুর অদ্বৈত দেব সঙ্গে । 
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্রতরঙ্গে ॥% 

শ্ীচৈতন্য ভাগবত, আদিখও। 

আচার্য হরিদাপকে নিজ্জন গঙ্গাতীরে একটা «গোফা” 

প্রস্তত করিয়া দিলেন। হরিদাস তথায় বাম করিতে লাগি- 

লেন, কিন্তু নির্জন সাধনকুটারে তপস্তায় নিমগ্ন হুইয়! কেবল 
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নিজের পারত্রিক কল্যাণ সাধন করা তিনি কর্তব্য মনে করি- 

তেন না। সুধামাখা হরিনাম শ্রবণ করিয়া! সমস্ত নর্নারী, 

এমন কি প্রাণীমাত্রেই পরিত্রাণ লাভ করুক, উদারহৃদয় হরি- 

দাস ভগবানের চরণে সতত এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। এই 

স্থানে অবস্থানকালে হরিদাস গঙ্গাতীরস্থ পল্লীতে প্রবেশ পুর্ব্বক 

উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম ঘোষণ! করিয়! ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

“নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে । 

ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচগৈঃস্বরে ॥ 
বিষয়স্থথেতে বিরক্তের অগ্রগণা । 

কষ্ণচনামে পরিপুর্ণ শ্রীবদন ধন্ত ॥ 

ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি । 

ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্তি ॥ 

কথন করেন নৃত্য আপন। আপনি । 

কখন করেন মত্তসিংহপ্রায় ধ্বন ॥ 

কথন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন। 

অষ্র অষ্ট মহাহাস্য হাসেন কখন ॥ ; 

কখন গজ্জেন অতি হুষ্কার করিয়!। 

কথন মৃচ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া ॥ 

ক্ষণে অলৌকিক শব্ধ বলেন ডাকিয়া! । 
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া ॥ 

অশ্রপাত রোমহর্ষ হাস্য মৃচ্ছণাঘর্্ম। 

কুষ্ণতক্তি বিকারের যত আছে মর্ম ॥ 

প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে । 

সকল আনিয়। তার শ্রাবিগ্রহে মিলে 
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হেন সে আনন্দধারা তিতে সর্বঅঙ্গ | 

ৃ অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারজ ॥ 

ৃ কিব1 সে অদ্ভূত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলী । 

বহ্ধাশিব দেখিয়। হয়েন কুতৃহলী ॥” 
শ্রী চৈঃ ভাঃ, আদিখগ্ড । 

হরিদাস এইবপে গীমে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আহারের সয় 
ঘআচাধ্যভবনে উপস্থিত হইতেন, এবং আহারান্তে আচার্ষোর 

সঙ্গে কিছুক্ষণ কৃষ্ণঠকথাপ্রসঙ্গে যাপন করিয় “গোফায়* প্রত্যা- 

বর্তন করিতেন। কোন কোন দ্িন আচার্য্য ভাগবত, ও ভগ- 

বদগীতার ব্যাখ্যা করিয়! হরিদাসকে শ্রবণ করাইতেন। 

হরিদাস নীচজাতি, আচার্য্য একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ- 
পঙ্ডিত। কিন্তু ভক্তের অন্তঃকরণে উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণধবনের 

কোন পার্থক্য নাই । বিশেষতঃ ভগবানের ভক্তসস্তান থে কুলেই 
জন্মলাভ করুন, তিনি ভক্তির পাত্র,-_পৃজনীয় । আচার্য্য হরি- 
দাসকে প্রতিদিন পরম সমাদরে “ভিক্ষা” (ভোজন) করাইতেন। 

কিন্ত হরিদাস, তাহার আদরযত্বে নিরতিশয় সংকোচ বোধ করি- 

তেন । একদিন তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, “গোসাঞ্জি ! আমি 
অতি নীচজাতি যবন, সংসারের ঘ্বণিত জীব, আমাকে প্রত্যহ 

অন্ন দেন, আপনার এ অলোকিক চরিত্র বুঝিতে পারি না। 

মহামহাকুলীনব্রাহ্গণের এখানে বাস, আমাকে আদর করিতে 

কি আপনার লজ্জা হয় না? আপনার সজাতীয় আত্মীয়ৰান্ধব- 

গণ কি মনে করিবেন? আপনাকে কোন কথা বলিতে আমার 

ভয় হয়, কিন্তু যাহাতে লোকসমাজ্ে আপনার কোন বিপদ 

ন। ঘটে, কৃপা করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করুন্।* 



হ২ শ্রীহরিদাঁন ঠাকুর । 

আঁচার্ষ্য বলিলেন, “হরিদাস ! তোমার ভয় নাই, যাঁহ। শাস্ত- 

সম্মত আমি তাহাই করিতেছি; তোমাকে ভোজন করাইলে 

কোটিব্রা্ষণভোজনের ফল হয়।* এই কথা বলিয়া আচার্ধা 

সেই দ্রিন হরিদীসকে একমাত্র সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রাপা 

*শ্রাদ্বপাত্র” প্রদান করিলেন । হরিদাস যবন হইয়! আচার্যের 

পিতৃবাসরের “শ্রাদ্ধপাত্র” ভোজন করিলেন। আচাধ্য হরি- 

দ্লাসকে বলিয়াছিলেন,“তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন ।* 

কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও হরিদাস শ্রেষ্ঠ ; কেন না তিনি ভগবানের 
দ্বাস, ভগবানের ভক্ত । 

হরিদাস এই ভাবে কিছু দিন গঙ্গাতটবর্তী সাধনাশ্রমে বাঁস 

করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি শীঘ্বই অবতীর্ণ হইয়া জগৎনিস্তার 
করুন, আচার্ধ্যের ন্যায় হরিদাঁসও ভগবানের চরণে এই প্রার্থন। 

নিবেদন করিতে লাগিলেন । বৈষ্ণবগ্রন্থে কথিত হইয়াছে, 

ইহাদের আকুল প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীতচতন্যরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 

“ছুই জনের ভক্তো চৈতন্ত কৈল অবতার । 

নামপ্রেন প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥* শ্রী চৈঃ চঃ। 

কথিত আছে, একদিন রাত্রিকালে হরিদাস “গোফায়”” 

বসিয়। উচ্চরবে নামসংকীর্তন করিতেছেন, রাত্রি জ্যোঁৎ- 

্নাবতী; রজতোজ্জল চন্জ্র-রশ্মিতে চারিদিক আলোকে এবং 

আনন্দে হাস্ত করিতেছে,__সুনিন্মল চন্দ্রকিরণসম্পাতে গঙ্গার 

লহরীমাল। অপুর্বব শোভ। ধাঁরণ করিয়া! আহ্লাদে নৃত্য করিতে 

করিতে প্রবাহিত হইতেছে,_এমন সময়ে "মায়1-দেবী” পরম- 

রূপবতী নারীমুত্তি ধারণ করিয়৷ হরিদাসকে পরীক্ষা করিতে 
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আসিয়াছিলেন। * তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত রামচক্জ্র খানের 

প্রেরিত বারবনিতার ন্যায়, এই রমণীরূপধারিণী মাঁয়া-দেবীও 

হরিদাসকে ক্রমানয়ে তিন রাত্রি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু 

"কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদ] হরিদাস,” মায়া তাহার কি করিবেন 1-- 

শেষে পরাস্ত হইয়া হরিদাঁনকে নমস্কার পূর্বক বলিলেন )-- 
প্ত্রহ্গাদদি জীবেরে আমি সবাঁরে মোহিল। 

একল! তোমাঁরে আমি মোহিতে নারিল ॥ 
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে । 
তোমার কীর্তন কষ্ণনামশ্রবণে | 

চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহি কৃষ্চনাম লৈতে। 

কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে ॥” 

শ্রী চৈঃ চঃ, অস্ত্যলীলা। 

বর্ণিত আছে, “মায়া”-দেবীর প্রার্থনায় হরিদাস তাহাকে 
“কৃষ্ণচনাম সংকীর্ভন”” করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 1 

ক্* কেহ কেহ বলেন, তক্তসাধকগণের ধন্মবল পরীক্ষার জন্য তাহাদের নিকট 
চনানাপ্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষা! সমুপস্থিত হইয়া থাকে । মহামুনি শাক্যসিংহ, 

উপবিত্রাত্থা। ষীশ্ুবীষ্ট ও হজরত মোহম্ম্দের জীবনচরিতেও এপ্রকার অলৌলিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে । 
% 1 সম্প্রতি পঙ্ডিতপ্রনর শ্রীষুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন যোষ প্রণীত “ন্ভক্তির 
দিজর” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে হুরিদাসঠাকুরের 
এজীবনচরিত নন্বন্ীয় ছুই চারিটী ঘটনার উল্লেখ আছে। হরিদাসের নিকট 
পনছুইটী পরীক্ষা! উপস্থিত হইয়াছিল? একটা বেণাপোলের তপন্তাকুটীরে,_- 
দিতীয়টা শাস্তিপুরের সন্নিহিত গঙ্গাতীরস্থ “গ্রোফায়”। ছুইটাই স্বত্ত্র ঘটনা, 
পরবং ইহার বর্ণনাও ম্বতত্ত্র প্রকার । কালী প্রসন্ন বাবু দ্বিতীয় ঘটনার উল্লেখমান্্রও 
মকরেন নাই। অধিকস্ত, যুলগ্রন্ছে ইহ1 যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রথম- 

চুটীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপে স্বকপোলফলিত মতের অনুসরণ 
(করিলে মুলগ্রচ্থের প্রকৃত তথ) হইতে পাঠকলাধারপণকে বঞ্চিত করা হয়। 

[আিচৈতস্তচরিতাস্ৃত, অস্ধলীল!, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । ্ 



পঞ্চম অধ্যায়। 

ফুলিয়ায় আগমন ও নির্ধ্যাতন। 
৯ গামা 

ফুলিয়া গ্রাম, শাস্তিপুরের সমীপবর্তী | রাটীয় শ্রেণির কুলীন" 
্রাঙ্মণদিগের ইহা একটা প্রধান প্মমাজস্থান”। যে সময়ের 
কথা বর্ণিত হইতেছে, তৎকালে এখানে বহুসংখ্য সংকুলজাত 

ব্রাঙ্মণ-মজ্জন বাস করিতেন। এই ফুলিয়ান্ত নামান্থদারেই 

“ছুলিয়। মেলের” স্থষ্টি হইগ্লাছে। বন্গীয় £ কবিকুলকেশরী 
কৃত্তিবাসের জন্মভূমি বলিয়াও ফুলিয়! বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি 

লাভ করিয়াছে। হরিদাম, এই গ্রামে আনিয়! কিছুদিন বাদ 

করিতে লাগিলেন। | 

হরিদাসের ধর্শানিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও সদাচারে মুগ্ধ হইয়া 
গ্রামবাসিগণ কাছাকে পরম সমাদরে গ্রামে স্থান দিলেন। 

হরিদামকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া! চিনিবার কোনই উপায় 

ছিল ন|। তাহার দেহ, সুদীর্ঘ স্ুবলিত বাহুদ্য় "আজামু- 

লন্বিত”, অপূর্ব যৌবনষ্রুতে সর্ববাবয়ব পরম শোভাময়, এবং 
্বর্গীয় পুণ্য প্রভায় ভাহা। সমুজ্ছল। গলায় পবিত্র তুলসী- 
মাল্য শৌভা পাইতেছে। বক্ষঃস্থল ও ললাটদেশ চন্দনাহুলিগ্র, 
ব্দনমগ্ডুল অতি প্রশান্ত এবং গম্ভীর । হস্তে হরিনামের 

মাল; সর্বদা উচ্চরবে হ্রিধ্বনি করিতেছেন, আর ছুই নয়নে 

বিরল ধারায় প্রেমাক্র নিপতিত হইতেছে । হরিনামরদে 



শান্তিপুর আগমন ও আঁচা্ধ্যসহ মিলন । ২৫ 

মর্বাঙ্গ যেন অভিষিক্ত ও হু্গিপ্ধ । . স্থতরাং কে বলিবে তিনি 

মুসলমানকুল-সন্ভৃত ? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে )-- 

“অফ্টাবিধাহ্যেষা ভক্তিরস্মিন্ প্্েচ্ছেহপি বর্ততে । 
স বিপ্রেন্দ্রোমুনিঃ শ্ীমান, স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥৮ 

€ গারুড়পুরাণ । ) 

£ অর্থাৎ অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্নেচ্ছেতেও প্রকাশ 

পায়, তবে তিনি আর শ্নেচ্ছ নহেন। তিনি বিপ্রেক্্র, তিনি 

মুনি, তিনি ভীমান, তিনি যতি এবং তিনি পণ্ডিত। | 

ফুলিয়া গ্রাঙ্্ ব্রাহ্মণ ও ভদ্রসন্তানের! মনে করিলেন, উপরি- 

কথিত শাস্ত্রবাক্য এতদিনে বুঝি সফল হইল, এবং আমর! 
ষথার্থই একজন তপস্তেজোসম্পন্ন মুনি খষিকে লাত করিয়। ধন্ঠ 

হইলাম। তাহার! হরিদাস ঠাকুরের মহাভাগবত লক্ষণ নিরী- 
ক্ষণ করিয়া! বিমুগ্ধ হইয়া! গেলেন, এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা 

সকলেই তাহাকে দমুচিত শ্রদ্ধাতক্তি প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন । 

হরিদাস প্রতিদিন প্রাতঃকালে পৃতসলিলা গঙ্গাতে স্নান 

করিয়া, গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পৃর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণ! 

করিতে লাগিলেন। পথ দিয়! চলিয়! যাইবার সময়, তাহাকে 

দর্শন করিবার জন্ত লোকারণ্য হইত। তাহাকে দেখিবামাত্র 
পকলে ছরিধ্বনি আরম্ভ করিত। ছোট ছোট শিগুগণকে 

কখন কখন তিনি ভিক্ষালন্ধ ফল মূল মিষটদ্রব্য বিতরণ করি- 

তেন। বালকগণ সেই সকল দ্রব্যের লোভে হুরিদাসকে বেখিলেই 
দৌড়িসা "বিয়া তীহার বহিত মিলিত হইত, এবং. তাহার 



২৬ শ্রীহরিদাস ঠাকুর 
৯৮৮৮ পপ পাপা রা পাকশী পেশা 

সঙ্গে উচ্চৈংস্বরে হরিহরি-নিনাদে আকাঁশমগ্ডল কম্পিত করিস! 
তুলিত। এইরূপে “হরির-লুট” প্রথার স্থষ্টি হইল । বোধ হন়্ 
ইহারই অনুকরণে অগ্তাপি পল্লিগ্রামে “হরির-লুট” হইয়া 
থাকে । * 

হরিদাস এই প্রকারে হরিনামকীর্ভনে গ্রামন।নিণশকে 

মাতাইয়। তুলিলেন, সকলে ত্রাহাকে লইয়! সানন্দচিত্তে কাল- 

যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায়। 

না। এই. সময় বঙ্গদেশ মুসলমান রাজার অধীন ছিল। 

ফুলিয়-প্রদেশে একজন মুসলমান শাসনকর্তা “কাজি” বাস 

করিত। এই ব্যক্তি জাতীয়ধর্মে অত্যস্ত অন্ধান্ুরাগী ও 

কঠোর-স্বভাব। হরিদাস মুসলমান হইয়! হিন্দুর স্ায় আচরণ 
করিতেছেন, হিন্দুগণ তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়] কীর্তন- 

কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া কাজি 

অতিশয় বিরক্ত ও কুদ্ধ হইল,এবং অতি গুরুতর শাস্তি প্রদানের 
জন্য “মুলুকপতি”র (বোধ হয় স্থানীয় নবাঁব বাঁ প্রধান শাসন- 
কর্তা ) নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। 1 

* “হরিদাস ঠাকুর বন্দ বীরত্ব প্রধান। 

ড্রব্য দিয়! শিশুরে লওয়াইল। হরিনাম ॥7। 

শ্রীদৈবকীনন্দন দাস প্রণীত 'বৈষ্ব বন্দনা; । 

বেণাপোলে অবস্থান কাঁলে কি ফুলিয়ায় অবস্থান কালে হরিদাস বালকগণকে 

খাঁদা দ্রবা বিতরণ করিয়। হরিনাম বলাইতেন, কোনও গ্রস্থপত্রে তাহার উলেখ' 

নাই। যাহা সঙ্গত বোধ হইল, তাহাই লিখিত হইল। 
1 “চৈতনা-নঙ্গীতা") নামক একখানি পুস্তিকাতে এই কাজির নাম 



শাস্তিপুর আগমন ও আঁচার্য্যলহ মিলন । ২৭ 

অভিযোগের মর্ম এইরূপ,__এ ব্যক্তি সুসলমান হুইয়! হিন্দুধর্্- 
অবলম্বন পূর্বক হিন্দুর আচরণ করিতেছে । ইহাকে শাসন 

ন! করিলে ইহার কুদৃষ্টান্তে ও কুমন্ত্রণায় আরও অনেকে ্বধর্মম- 

্রষ্ট হইবে, অতএব ইহার প্রতি কঠিন দণ্ডের আদেশ হউক। 

“গোরাই”, আর প্রধান, শাননকর্তার নাম “মুলুককাজি” লিখিত আছে। 

'বথা ১ | 

_প্গোরাই নামেতে কাজি অসতের শেষ । 

হরিদাস সঙ্গে তাঁর মহ] তবেযাদ্বেষ ॥ 

মুলুক নাঙেতে কাজি হয় জমিদার । 

গোরাই ঠকাম করে তার দরবার 1: 

শীচৈতন্য-ভাগবতে অভিযোগকারীর নাম (কেবল উপাধি মাত্র ) কাজি" 

ও বাচরকের নাম “মুলুকপতি”, কোথাও ব! “মুলু,কের অধিপতি” কুত্র বা 

“মুলুকের পতি” লিখিত আছে। “জমিদার ও “মুলুকপতি' শব্দের একই 

অর্থ। “মুলুক পতির' পরিবর্তে “মুলুক'নামধেয় কাজির কথা চৈতন্যসঙ্গীতা- 

কারের কল্পন! বলিয়াই বোধ হয়। 

“ভক্তির জয়” লেখক এই মুলুকপতিকে গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন শাহ মনে 

করিয়] ত্রমে পতিত হইয়াছেন । শ্রীচৈতনাদের ১৪৮৫থ্হ অব্দে (১৪৯৭ শক) 

জন্মগ্রহণ করেন ৷ হরিদাসের প্রতি মুললমানদিগের উৎপীড়ন ইহারও পূর্বে 

সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন, সৈয়দ হুসেন শা 

নামক কোন উচ্চকুলোস্তধ মুসলমান, চৈতন্যদেবের জন্মের ৪ বৎসর পরে 

১৪৮৯ খ্ঃ অব * হইতে ১৫১৯ থুঃ অব পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় 

*্* ফোন কোন মতে ৮৯৯ হিজরী সালে (১৪১৬ শক ও ১৪৯৪ থ্ঃ অন্দে ) 

হুসেন শাহ রাজদও গ্রহণ করিয়াছিলেন । “সাহিতা”, পঞ্চমবর্ষ, ৮*১ পৃষ্ঠা। 

প্রফেসর বকম্যান সাহ্ষেকর্তৃক সংগৃহীত হুসেনীবংশের বিবরণ কেষ্টরব্য । 



২৮ প্রীহরিদাস ঠাকুর । 

সুলুকপতি হরিদাসকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ প্রদান 

করিয়। বিচারের দিনস্থির করিলেন । পাইকগণ হরিদাসফে 

কারাগৃহে লইয়া গেল। এই সংবাদ শ্রবণে ফুলিয়! প্রদেশের 

হিন্দুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। কিন্ত হরিদাসের কোন 

তয় নাই। যিনি তক্তবংসল ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ 

করিয়াছেন, তাহার আর ভয় কি? শ্রুতি বলিয়াছেন, 

“আনন্দ ব্রহ্মণোবিদ্ধান ন বিভেতি কুতশ্চন” | সচ্চিদানন্দময়। 

শ্রীহরির নামাম্মৃতরসে ধাহার মন-প্রাণ নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছে, 

তাহাকে কে ভীত করিতে পারে ? হরিদাস হরিনাম উচ্চারণ 

করিতে করিতে পাইকগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন । 

“কষেের প্রসাদে হরিদাস মহাশয় । 

যবনের কি দায় কালের নাহি ভয় ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিল! সেইক্ষণে। 
মুলুকপতির আগে দিল! দরশনে ॥” 

শী চৈঃ তাঃ, আদিখণ্ড। 

নগরের রাঁজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পুর্বে গৌড়াধিপতি মজঃফর 

পাহার মন্ত্রী ছিলেন; পরে তাহাকে ঘুদ্ধে বন্দী ও নিহত করিয়া নিজে রাজপণ্জে 

গ্রতিষ্ঠিত হয়েন। হুসেন শাহার পুর্বে কাজী প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্তা! 

ও ছুর্ঘান্ত পাইকগণের হস্তে সাধারণপ্রজাবৃন্দ যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ ভোগ 

কারিতেন, এই জন্য “কাজির বিচার”, অদ্যাপি এতদ্দেশে একটা প্রসিদ্ধ প্রবাদে 

পরিপত হইয়াছে । এই সময়েই কাজি কর্তৃক হরিদাস নিধ্যাতন প্রাপ্ত হয়েন। 

কিন্ত “ভক্তিরজয়”-রচয়িত স্বীয় কল্পনাঁশক্তিবলে হরিদাসকে গৌড়রাজ- 

ধানীতে সৈয়দ হুমেন শাহার দরবারে উপস্থিত করিয়াছেন । 

সম্ভবতঃ ১৩৭১ শকে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। খন ভিনি পিতৃগৃহ পরি- 
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হরিদাসকে বন্দিভাবে আগমন করিতে দেখিয়া! সাধুসজ্জন- 
গণের হৃদয়ে যুগপৎ হর্যবিষাদের আবির্ভাব হইল,--হরিদাসের 

ন্যায় পরমভক্তকে দর্শন করিয়া তাহারা আনন্দিত হইল, এবং 
অত্যাচারী কাজিগণের হস্তে তীহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা 

করিয়। বিষাদে অিক্বমাঁণ হইয়! পড়িল। এই সময়ে এই অঞ্চলের 

প্রধান প্রধান লোকদ্দিগের মধ্যে অনেকে অপরাধী হইয়া বন্দি- 

গৃহে বাস করিতেছিল। হরিদাস কারাগৃহের দ্বারদেশে সমুপ- 

স্থিত হইলে তাহাকে দেখিবার জন্ত বন্দিগণের মধ্যে কোলাহল 

পড়িয়া গেল। হরিদাসের দর্শন লাভে তাহারা কারাযন্ত্রণা 

বিশ্বৃত হুইল, এবং হরিদাঁসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাঁও অচিরাৎ 

মুক্তিলাত করিতে পারিবে মনে করিয়া আনন্দিত হইল। 

হরিদাস প্রশান্ত ও নিঃশস্কচিত্তে কারাগারে প্রবেশ করিলেন । 
“আজানুলম্িত ভূজ কমল নয়ন । 

সর্ধ মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম ॥ 

ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার । 
সবার হইল কৃষ্ণ ভক্তির বিকার ।” 

ভক্তের দর্শনে কারাঁবাসিগণের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব 

হইল, ইহা! অপেক্ষা ভক্তজনের মহিম! আর কি হইতে পারে ? 
হরিদাস, বন্দিগণের তক্তিবিগলিত প্রসনমূর্তি দর্শনে আন- 

ত্যাগ করিয়! ধর্শসাধনে প্রবৃত্ব হন, তখন তাহার প্রথম যৌবন। সুতরাং 
১৩৯৬ শক হইতে ১৪*৬ শকের মধ্যে হরিদাস কাজিকর্তৃক নিগ্রহতোগ করিয়া 
ছিলেন বল যাইতে পারে। 
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ন্দিত হইলেন, এবং মু হান্ত করিয়া তাহাদিগকে এই আশী- 
বচন বলিলেন $-- 

“থাক থাঁক এখন্ব আছহ য়েন রূপে। 

গুপ্ত আশীর্বাদ করি হাসেন কৌতুকে ॥৮ 

বন্দিগণ, হরিদাসের আশীর্বাদের মর্মবোধ করিতে না 

পারিয়া, এবং তাহাকে হাস্ত করিতে দেখিয়। ছুঃখিত হুইল। 

তখন হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল্লেন, “ভাই কল! 

তোমরা চিরকাল বন্দিদশায় কাঁলযাপন কর, আমি এরূপ 

অন্তায় আশীর্বাদ করি নাই। এখন তোমাদের মনে যে 

প্রকার ভক্তির উদয় হইয়াছে, এইরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়েই যেন 

তোমরা! সর্ধদ! অবস্থান কর। এখান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
আবার কুসঙ্গে মিশিয়া যেন লোকের প্রতি অত্যাচার উৎ- 

পীড়ন করিও ন1। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমাদের 

কোন চিন্তা নাই, অচিরে তোমাদের এই ছুংখ যন্ত্রণার অবসান 

হইবে ।” 

“মন্দ আশীর্বাদ আমি কথন না করি। 

মন দিয়া সবে ইহ! বুঝহ বিচাত্রি ॥ 

এরে কৃষ্ণগ্রীতে তোমা সবাঁকাক্ু মনন । 

যেন আছে এই মত থাকু নর্ক্ক্ষণ ॥ 

এবে নিত্য কুচ নাম কৃষ্ণের চিন্তন । 

সবে মেলি করিতে থাকহ অন্ুক্ষণ ॥ 

এরে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন। 
ক্কষ্ণ বলি কাকুর্বাদ করহ চিস্তন ॥ 

আরবার গিয়। সে বিষয়ে প্রবর্তিলে । 
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সবে ই পাঁসরিবে। গেলে ছুমেলে। ॥ 

সেই সৰ অপরাধ হবে পুনর্বার । 

বিষয়ের ধর্ম এই গুন কথ! সার ॥ 

বন্দী থাক হেন আঁশীর্বাঞ্ধ নাহি করি । 

বিষয় পাসর অহুনিশ বল হরি ॥ 

ছলে করিলাম আমি এই আশীর্বাদ । 

তিলার্ধেক না তাবিহ তোমর! বিষাদ ॥ 

সর্দজীর প্রতি দয় দর্শন আমার। 

কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমার সবার ॥ 
চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে। 

রন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে ॥ 

বিষয়েতে থাক কিব। থাক যথা তথ! । 

এই বুদ্ধি কভু না পাষরিহ সর্ব্থা ॥৮ 

অনন্তর হরিদাস, বিচারার্থ মুলুকপতির দরবারে আমীত 

হইলেন। নান। স্থানের বহুসঙ্য কাজি ও রান্ক্ম্মচাঁরী এবং 

নানাশ্রেণীর হিন্দুমুদলমানের ষঘমাগমে বিচান্কগুহে লোঁকারণা 

হইল। মুসলমান হরিদাস, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়! হিন্দু হুইয়া- 

ছেন, হিন্দুর ধর্দ্মেতিহীসে ইহা! যেষন অভিনব ও বিচিত্র ঘটনা, 

হরিদামের বিরুদ্ধে হরিনামগ্রহণরূপ অপরাধের অভিযোগও 

বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাঁসে সেইরূপ অভিনব ও অত্যদভূত 
ব্যাপার সন্দেহ নাই। ন্ুুতরাং এই অশ্রতপূর্ব অভিযোগের 
বিচারপ্রণালী পরিদর্শনের জন্,_বিশেষতঃ শ্বেচ্ছাচারী কান্ি- 

গণের হন্তে ভুক্ত হরিদ্বামের কি বিষম লাঞ্চন! উপস্থিত, হয়, এই 

চিন্তাতে মহ? উদ্দিন ও উত্কন্তিন হয়া ফুলিয়া প্রদেশের, অধি- 
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বাসিগণ দলে দলে বিচারগৃছে সমবেত হইতে লাগিল। এই 

লোক প্রবাহের মধ্য দিয়া হরিদাঁদ বিচারকের সন্মুথে উপনীত 

হইলেন। দর্শকগণ এক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়। রহিল। 
হরিদাসের তেজোময় গাস্ভীর্ধ্যপুর্ণ গ্রসন্নবদন অবলোকন করিয়া 
মুলুকপতি সন্ত্রম সহকারে তাহাকে আসনগ্রহণ করিতে আদেশ 
করিলেন । তৎপরে মিষ্টবাক্যে বলিলেন, “ভাই! তোমার 

এবূপ ছুর্মতি হইল কেন বুঝিতে পারি না দেখ, বন্ৃভাগ্যে 

লোকে মুদলমাঁনবংশে জন্মগ্রহণ করে। তুমি লেইণমহাঁবংশজাত” 

হইয়। জাতিধর্ম লঙ্ঘন করিতেছ, ইহ! তোমার অতীব অন্যায় । 
আমরা যে হিন্দুকে দেখিলে ভাত থাই না, ভুমি সেই কাফেরের 

ধর্ম আচরণ করিতেছ ; এই মহাঁপাপে পরলোকে কিরূপে 
নিষ্কৃতি পাইবে একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা হউক, এতদ্দিন 

না জানিয়া যাহা কিছু অনাচার করিয়াছ, এখন “কল মা” পড়ি! 
দেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর ।” | 

মায়ামোহাচ্ছন্ন বিচারপতির বাক্যাবসানে হরিদাস “অহে। ! 

বিষুমায়।”! এই কথ। উচ্চারণ করিয়া মহা হাস্ত করিলেন। বিষম 

বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াঁও হরিদাস হাস্য করিলেন কেন, আমরা 
স্থলদর্শী হইয়া তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব? 

ফলতঃ ইহা! প্রেমোন্সাদের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।* 
০০৯ 

* শ্রীমন্তাগবতের একাদশ স্কন্ধে খষভনন্দন কবি জনক রাজাকে বলি- 

য়াছেন $--- পি ৰ 
“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগোক্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 

হ্ত্যথ রোদিতি রৌতি গাঁয়তুন্াদবন্ত্যতি লোকবাহ্যঃ ৫ 
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অনস্তর হরিদাস, বিনীতমধুর বচনে অতি ধীরভাবে মুলুক- 
পতিকে এই কথাগুলি বলিলেন ১-- 

“শুন বাপ! জগতের সমুদাঁয় নরনারীর ক্বগদীশ্বর একমাত্র । 

হিন্দু ও মুসলমানগণ কেবল নাম-মান্র ভেদে তাহারই আরাধন। 
করেন। কোরাণে বাঁহার তত্ব, পুরাঁণেও তাহারই মহিম1 
লিখিত হইয়াছে । সকলে নিজ নিজ শাস্ত্রমতে সেই একমাত্র 
প্রভুর নাম ও মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন | যিনি যে নামেই 
তাহাকে ডাকুন, ভাবগ্রাহী ভগবান সকলেরই সমান আরাধ্য. 

বস্ত। সর্বান্তর্যযামী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া 

যাহাঁকে যেরূপ আদেশ করেন, সে সেইরূপ আচরণ করে। 

সুতরাং ভক্তের হিংসা! করিলে তাহারই হিংসা কর! হয়। দেখুন, 

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক হিন্দুসস্তানও তো ইচ্ছাপূর্বাক মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিতেছেন, তবে কেবল আমি দয়াময় ভগবানের 

প্রেরণাতে “হরিনাম' উচ্চারণ করিয়া কি অপরাধী হইলাম ? 

আপনি বিচারপতি, যদি আমার অপরাধ থাকে, আমাকে ইচ্ছা- 

স্ুরূপ শান্তি প্রদান করুন ।” 

“গুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর ॥ 
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে। 

অর্থাৎ ভগবানের সেবাকে যিনি ব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, প্রেমাপ্পুর 
প্রিয়তম ভগবানের নামকীর্ন করিতে করিতে তাহার হৃদয্সে অনুরাগ 

সঞ্জাত ও চিত্ত ব্রবীভূত হয়। এই অবস্থা তিনি কখন উচ্চৈঃ্ঘরে হাস্য করেন, 

কখন রোঙ্নন ফরেন, কখন বাকুলচিন্তে চীৎকার করেন, কখন গান করেন,কখন 

ব। উল্মাদবৎ মৃত্য করেন।: এ প্রকার লোক সকল লোকের বহিভূ্তি। 
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, পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥ 

একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অথগণ্ড অব্যয়। 

পরিপুর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥ 
সেই প্রভূ যারে যেন লওয়ায়েন মন । 
সেইমত কন করে সকল ভূবন ॥ 

সে প্রভৃর নামগ্ডণ সকল জগতে । 

বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে ॥ 
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয় | 

হিংসা করিলেও সে তাহার হিংস। হয় ॥ 

এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন। 
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন ॥ 

হিন্দুকুলে কেহ হেন হুইয়। ব্রাহ্মণ । 
আপনে আসিয়! হয় ইচ্ছায় যবন ॥ 

হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম। 
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম ॥ 

সরালর এবে তুমি করহ বিচার। 
যদ দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার ॥* 

হরিদাস, এইরূপে হৃদয়ের উচ্ছলিত বেগে আপনার উদার 

ধর্মমত সর্বসমক্ষে বিবৃত করিলেন । তাহার এই সমস্ত বাক্য 
সত্য সরলত! ও সৎযুক্তিতে পরিপূর্ণ । গরিহুদি-কুলপাঁবন যীশু- 
্ষ্টও বিচারপতির সন্ষিধানে এই প্রকার সরলতাপুর্ণ সত্যকথ! 
এমন বিনয়স্হকারে বলিতে পারেন নাই অথবা বলেন নাই। 

যাহা হউক, হরিদাসের সারগর্ভ কথায় বিচারপতি ও অনেকা- 

নেক মন্্ান্ত মুসলমান সন্তষ্ট হইলেন । কিন্তু ধর্মবব্যবসায়ী যাজক- 
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সম্প্রদায় সকল দেশে সকল সময়েই সত্য ও ধর্দ্ের চিরবিরোধী। 

এই ধর্মান্ধ ও দুর্বৃত্ত গোরাই কাজি, একাধারে ধর্মযাজক ও 

শ্সনকর্ত৷ ৷ সে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া! মুলুকপতিকে বলিতে লাগিল, 

“হুজুর! ইহাকে শাস্তি না দিলে এব্যক্তি আরও অনেক মুসল- 

মানের মতিভ্রম জন্মাইবে। এব্যক্তিকে বিশেষদূপ দওপ্রদান 

কর্তব্য। এই কাফের হয় শাস্তিগ্রহণ, নয় কল.মা! উচ্চারণ 

করিয়া! প্রায়শ্চিত্ত করুক। ইহাকে কঠিন দণ্ড ন! দিলে জগতে 
পবিত্র ইসম ধর্মের কলঙ্ক হইবে।” 

মুলুকপতি হুরিদাসকে আবার ভগ প্রদর্শন করিয়া! বুঝাইতে 

লাগিলেন ;- | 

“পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই। 

আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই ॥ 

অন্যথ। করিব শান্তি সব কাজিগণে। 

বলিলাম পাঁছে আর লঘু হৈবা কেনে ॥” 

কবি ভবভূতি বলিয়াছেন, “বজাদপি কঠোরাণি মৃদুনি 

কুস্থমাদপি । লোকোত্বরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতু- 
মীশ্বরঃ ॥৮ অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের চিত্তবৃত্তি বজ্ঞ হইতেও 

কঠোর এবং কুন্থুম হইতেও কোমল, তাহা কে জানিতে সমর্থ? 

তগবস্তুক্ত হরিদাঁন আপনাকে দীনের দীন জ্ঞানে সকলের নিকটেই 
বিনয়ে অবনত থাঁকিতেন? কিন্তু এই পথের কাঙ্গাল ভিখারী 

সব্ন্যানীর অন্তঃকরণে কি এক অলৌকিক বীধ্য লুকায়িত ছিল, 
তাহা কেহই জানিত না। হরিদাস সর্বশক্তিমান সর্কেশ্বরের 

চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়, এবং দৈববলে মহা 
বলীয়ান হুইয়৷ পর্ধতের ন্যায় অচল ও অটল। মুলুকপতির 
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বাক্যাবসানে তিনি দৃঢ়তা-ব্যঞ্ক অতি গ্তীরম্বরে বলিলেন )--. 

শবিচারপতি ! শ্রবণ করুন, এই বিশ্বচরাচরের স্থষ্টিস্থিতি- 

সংহারকর্তা পরমেশ্বরই একমাত্র মকলের শাসনকর্তা । তিনিই 
সকলকে কর্দানুরূপ দণ্ডপুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত 

আর কেশাস্তি দিতে পারে? * আমার এই পাপদেহ যদি 

খণ্ড বিখণ্ড হইয়! যায়, তথাপি আমি স্থধামাঁথা হরিনাম কখনও 

পরিত্যাগ করিব না।* 

“হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে । 
তাহ! বহি আর কেহ করিতে নাপারে ॥ 

অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল। 

ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল ॥ 

খণ্ড খণ্ড যদি হুই যায় দেহ প্রাণ। 

তবু আঁমি বদনে না ছাঁড়ি হরি নাঁম ॥” 
বিচারপতি ও সভা-দমাগত লোকমণ্ডলীর সমক্ষে 

হরিদাস এই কথ বলিয়া স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান 

ক মহাজ্মা ধীশুধীষ্ট, রোমীয় শাসনকর্তা! প্টিয়াস্ পাইলেটের প্রশ্ধের উত্তর 

না করাতে তিনি ভয়প্রদর্শনের নিমিত্ত যীশুকে বলিয়াছিলেন যে, “তোমাকে 
মুক্ত করিতে আমার ক্ষমত। আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে আরোপণ করিতেও 

আমার ক্ষমতা আছে, তাহ! কি জানন1?” যীশু ইহার উত্তরে যাহা। বলিয়া" 

ছিলেন, হরিদাসের উক্তির সহিত তাহার চমৎকার সাদৃশ্য আছে। যখা,-__- 

৮1800. ০0010996 13956 [0 00৮67 8ট 81] 22886 079) 85:09 

26 ৪৩ £1%90. 61189 2000 800৮9. ব্রি. 0০01)0, 7, 

অর্থাৎ “উত্ধ হইতে দত্ত না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা 
হইত না ।" | : 4 ০৪. ও 
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নহিলেন। হরিদাস ! তুমিই নরকুলে দেবতা ! ধন্ত তোমার 

বিশ্বাস ও দৃঢ়তা ! হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি 
ইরিনাম পরিত্যাগ করিবেন না! মুলুকপতি যবন, হরিদাসের 

দুদুঢ় বিশ্বাসপূর্ণ অধিমক্জ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্ময়ে স্তম্ভিত 

ছইলেন। এই ব্যক্তি নিতাস্ত ধর্মান্ধ ও ভ্বদয়হীন লোক ছিলেন 

বোধ হয় না। কেন ন! প্রকাশ্য রাজসভায় একজন অভিযুক্ত 

তাহার আদেশ অগ্রীস্হ করিল দেখিয়াও তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ 
হইলেন না। কিন্তু তিনি কি করিবেন? হরিদাসকে অতি 

গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্ত অভিযোক্তাগণ পুনঃ পুনঃ 

অনুরোধ করায় তিনি অগত্যা কাজিগণকে সম্বোধন করিয়। 

বলিলেন, “এখন ইহাকে কি শান্তি প্রদান কর! যাইবে ?” 

অভিযোগকারী গোর|ই-কাজি বলিল, “হজুর! আর 

বিচারের প্রয়োজন কি? পাইকগণ ইহাকে বন্ধন করিয়! একে 

একে বাইশটা বাজারে লইয়! গিয়া নিদারুণরূপে প্রহার করিতে 
করিতে ইহার প্রাণদণ্ড করুক, ইহাই এই বিধর্্ীর পক্ষে 
স্থবিচার। বাইশ বাজারে এইরূপ প্রহারেও যদি মৃত্যু না হয়, 
তবে এ ব্যক্তি যাহা কিছু বলিতেছে নব সত্য ।” 

অনন্তর কাজির পরামর্শে মুলুকপতি উপরি-উক্তরূপ আদেশ 
প্রচার করিয়। বিচারকাধ্য শেষ করিলেন। গোরাই-কাঁজির 
মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল। সে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া মহা 
তর্জন গর্জন করিতে করিতে পাইকগণকে আদেশ করিল যে, 
তোমর! ইহাকে এবপ প্রহার করিবে, যেন শীত্রই ইহার জীব- 
নাস্ত হয়। যে পাপিষ্ট পবিত্র মুসলমানকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়! 
হিন্দুর ধর্ম অবলম্বন করে, এইকপে প্রাণাস্ত হইলেই তাহার 

৪ 
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প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পাইকগণ হরিদাসকে 

বন্ধন পূর্বক বাজারে বাজারে ভ্রমণ করিয়া! নির্দয়কূপে বেত্রাঘাত 
করিতে লাগিল । 

হরিদাস প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জীবন ত্যাগ করিবেন, কিন্তু 

হরিনাম ত্যাগ করিবেন না। তিনি কেবল পকৃষ্ণ কৃষ্ণ” স্মরণ 

করিয়। প্রকৃত বীরের ন্যায় সমস্ত নির্যযাতন সহা করিতে লাগি- 

লেন। প্রাইকগণের নিষ্টুর প্রহারে তাহার 'সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত 

হইয়া তাহা হইতে শোণিত-আ্োত প্রবাহিত হুইতে লাগিল। 
কিন্ত তিনি শ্রীহরির নামামৃত পানে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়!1 

প্রহার-যন্ত্রণ৷ কিছুমাত্র অনুভব করিলেন না। 

পাইকগণ হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে 

বাইশটী বাজারে বেড়াইতে লাগিল। অবিচারে একজন সাধু- 
সন্ন্যাসীর প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়। হিন্দু মুনলমান সর্বসাঁধারণে 

মহা! কোলাহল ও আর্তনাদ করিতে লাগিল, জনসম্বাধে বাজার- 

বিপণি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং শত সহজ্র ক হইতে হাক্স 

হায় এবং হাহাকার ধ্বনি উখিত হইয়। দিক্মগুল প্রকম্পিত 
করিরা তুলিল। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইল বলিয়া অনেকে 
রাজা ও বাজকর্মচারিগণকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিল। 

কেহ কেহ এই ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও অবিচার দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় 

হইয়। রাজানুচরদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল--কেহ কেহ 

অশ্রমোচন করিতে করিতে যবন পাইকগণের পায়ে ধরিয়! 

বলিতে লাগিল, দোঁহাই তোমাদের, এমন হরিভক্ত সাধুকে 
বিনাদোষে প্রহার করিও না) যাহা! চাহ, দিতেছি, হরিদাসকে 

ছাড়িয়া দাও। নির্দয় ও নিষুর-প্রক্কতি পাইকগণ এই সকল 
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প্রার্থনা ও আর্তনাদে ভ্রক্ষেপও করিল না, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়৷ 

হরিদাসের তপ:ক্িষ্ট ক্ষীণদেহে বেত মার্িতে লাগিল। কিন্ত 

করুণাময় ভগবান ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারিবেন কেন? 

প্কৃষ্ের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে । 

অল্প হৃঃখ না জন্ময়ে এতেক প্রহারে ॥ 

অস্থর প্রহারে যেন প্রহলাদ বিগ্রহে। * 

কোন দুংখ'ন! পাইল সর্বশান্ত্রে কহে ॥ 

এই মত যবনের অশেষ প্রহারে। 

ছুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে ॥% ূ 

ভক্তিযোগের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে হরিদাস নিদারুণ- 
রূপে প্রহৃত হইয়াও কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করিলেন না। 

মানুষ এই সংসারে স্্ীপুত্রের জন্য কত কষ্ট যন্ত্রণা অম্লান বদনে 

সহা করে। হরিদীসের নিকট হরিনাম স্ত্রীপুত্র হইতেও প্রিয়তম, 

ভিনি সেই হরিনামের জন্ত প্রীণাস্তকর আঘাত ও অপমান সহ 

করিতেছেন, ইহা! চিস্তা করিতেই তাহার হৃদয়ে আনন্দধার! 

প্রবাহিত হইতে লাগিল। হরিদাস নিজের জন্য ছুঃখ পাইলেন 

না বটে, কিন্ত তাহার প্রেমময় হৃদয়, সর্বভূতের হিতসাধনে 

* বোধ হয় এই কারণে কেহ কেহ প্রহ্নাদের সহিত হরিদাসের তুলনা 

করেন। আ্রচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা উক্ত প্রস্থের মধ্যখণ্ডে বলিয়াছেন ;- 

'৫কেহ বলে চতুন্দুথ যেন হরিদাস। 

কেহ বলে যেন প্রহলার্দের পরকাশ ॥৮ 

উ্রকবিরাজ গোস্বামীও ভ্ীচৈতন্যচরিতান্বতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে 

বপিয়াছেন $--প্রহলাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ । 

বন তাড়নে ধাক্স নাহিক ভ্রভঙ্গ ॥ 



85 | প্রীহরিদাঁস ঠাকুর । 

পপি 

সতত বযাকুল। অত্যাচারী কান্জি প্রতৃত্ি ও পাষগু-প্রক্কৃতি 

পাইকগণের পাঁপ স্মরণ করিয়া তিনি চিন্তাকুল হইলেন, এবং 

করুযোড়ে ভগবানের চরণে তাহাদের উদ্ধারার্থ এইবপে প্রার্থন! 

করিতে লাগিলেন ;_“হে গ্রভো ! তুমি করুণাময়, পাপীর 

একমাত্র গতি; ইহারা কি করিতেছে, মোহান্ধ হইয়া কিছুই 
বুঝিতেছে নাঁ। তুমি নিজগুণে ইহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষম! কর। 
আমার নিমিত্ত যেন ইহাদের কোন পাপ নী হয্ম।” 

“সবে ষে সকল পাপিগণে তারে মারে। 

তার লাগি ছুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ 

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ । 
মোর দ্রোহে নু : পবার অপরাধ ॥৮+ 

হরিদাসের আর কোন ক্লেশ নাই । যাহারা নিরপরাধে 

তাঁহার প্রতি আমান্ুধিক অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের গতি 

কি হইবে, এই চিস্তাতেই তিনি বিষ ও বিহ্বল হুইয়! তাহা- 
দ্রিগের পরিত্রাণের জন্য উপরিউক্ত রূপ প্রার্থনা করিতে লাগি- 
লেন। ধন্ঠ হরিদাস ! ধন্ত তোমার পম! ভগবানের ভক্ত- 

সন্তানের! যুগে যুগে পাপী তাপীর ছুঃখ হূর্গতি স্মরণ করিয়া 

এইরূপেই ক্রন্দন করিয়াছেন। প্রায় ছুই সহ বতসর অতীত 

হইল, য্িছদীকুল-গৌরব যীশুর প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে তাহার 
হত্যাকারি-পামরগণের মঙ্গলোদ্দেশে এই প্রকার প্রার্থনা বাক্যই 

_নিঃস্ত হইয়াছিল। * 
ক 4078)৩7, 00:81৩ 0760) 00 006) মাঃ০আ 2০6 অ%0 0059 

0০. ৩, ॥089 সফি, 94. তি, 

হে শিতঃ! তুমি ইহ্বাদিগকে ক্ষমা কর) কেন ন। ইহারা কি করিত্তেছে 
তাহ জানে ন1। ৃ রী 
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পাইকগণ এতই হৃদয়হীন নরাধম যে, ঠাকুর হরিদাসকে 
তাহাদিগের কল্যাণকামনাঁয় জগদীশ্বর সমীপে ক্রন্দন ও প্রার্থনা 

করিতে দেখিয়াও তাহার! কিছুমাত্র বিচলিত হুইল না; অপিচ 
পুর্বাপেক্ষা আরও কঠোরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্ত 

যখন দেখিল ষে এত গুরুতর আঘাতেও হরিদাস যেন কোঁন 

বেদনাই অনুভব করিতেছেন ন1, অধিকন্তু তাহার দেহ কি এক 

উজ্জ্বল জ্যোতিতে দীপ্তিমান, এবং বদনমণ্ডল মৃদহাস্তযুক্ত, 

প্রফুল্ল ও প্রশাস্ত, দৃষ্টি করুণাপূর্ণ! তখন তাহার। বিম্মিত হইয়! 

চিন্তা করিতে লাগিল ।-- 

প্বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে । 
মনুষ্যের প্রাণ (১ ব্হয়ে এ মারণে ॥ 
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে । 

বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥ 
মরেও ন। আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে। 

এ পুরুষ পীর ব! সবেই ভাবে মনে ॥” 

অনস্তর পাইকগণ হরিদাসকে বলিল, ওহে হরিদাস, এত 
প্রহারেও যখন তোমার মৃত্যু হইল না, তখন বোধ হয় তুমি 

মরিবে না। কিন্তু তাহ! হইলে আমাদের যে সর্বনাশ হয়, 

তাহার উপায় কি? | 
প্যবন সকল বলে ওহে হরিদাস। 
তোমা হৈতে আম! সবার হইবেক নাশ ॥ 
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার। 

কাজি প্রাণ লইবেক আম সবাকার |» 

তখন হরিদস, ঈষৎ হাসিয়া পাইকদিগকে সন্গেহে বলিলেন, 
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“ভাই সকল ! আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের অমঙ্গল 

হয়, তবে এই দেখ আমি এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি ।” 

এই কথা বলিয়াই হরিদাস গভীর ধ্যানযোগে মহাসমাধিতে 
নিমগ্ন হইলেন, তাহার বাহ্জ্ঞান বিলুপ্ত ও স্বাসপ্রশ্থাসক্িয়া 

তিরোহিত হইল । ইহা দেখিয়া পাইকগণ' মনে করিল, তাহার 
প্রাণবাষু বহির্গত হইয়াছে ।* অনন্তর তাহারা হরিপাসের 

* প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও যোগপ্রভাবে মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিয়া বহ দিন 

জীবিত থাকিতে পারে, এবং যোগিগণ যৌগবলে ভৌতিক জগতের নিয়মাতীত 

চইয়! অন্যান্য অনেক অন্তত কার্যযও সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইহার অনেক প্রমাণ 

পাওয়া যায়। ভূটকলাসের প্রসিদ্ধ যোগীর বিষয় এতদ্দেশের অনেকেই অবগত 

আছেন। পঞ্জীবাধিপতি রণজিৎ্সিংহ এক জন ঘোঁগীকে ৪২ দিন পর্যাস্ত 
সৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি কখিত যোগীর প্রা 

বিনষ্ট হয় নাই। মৃত্যু অনুকরণের সহাতা সন্বন্ধেও কোন কোন পাশ্যাত্য- 
বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত সাক্ষ্য দিয়াছেন । ডাঁক্তীর চেনি সাহেব (70২, 016076 

0৩১৪) লিখিয়াছেন, কর্ণেল টাউনসেও, সাহেবকে তিনি মৃত্যু অনুকরণ 
করিতে শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন।. ভাক্তার টানার সাহেব (98. া. লা. ন0106) 

তথ্প্রণীত :৮০০০৪ ০? 1১0101776 নামক গ্রন্থে ডাঙ্কার চেনি সাহেবের 

লিখিত বিবরণ উদ্ধত করিয়াছেন । ভাঁক্তার টানার সাহেব উত্ত গ্রন্থে এইরূপ 
আর একটা বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়। বলিয়।ছেন ;__ 

£11)9 20109009০01 6 চদ1]] ০0৬ ৪৩০ &16 110101089 

[0030198 1৪ 80961098 92600075900 ৪ 18109115019 
08598 86536, 0105 081808 819981:5 ০ ৪ 70686 ₹৮1)0 ০০৪]0 

96198566 171005816 £070 1018 82118981190 119 67:086) ৪00 176 11109 

৪ 009101%010 01 1168 810 867886. অর্থাৎ “দেহের উপর মনের একা ধিপত্য 

অভি অনয. এ সন্ধে অতি আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাৰ প্রমাণ আছে। বঘ। 
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মৃতকল্প-দেহ বহন করিয়' সুলুকপতির দ্বারদেশে উপস্থিত 
করিল । 

মূলুকপতি, হরিঙ্াসের মৃতদেহ “গোর” দিবার আদেশ 

প্রদান করিলেন । কিন্তু অভিযোক্তণ গোরাই-কাজি ইহাতে 

আপন্তি করিয়া বলিল,-_-“এ ব্যক্তি মহত কুলে জন্গিয়া' অতিশয় 

নীচকর্্ম করিয়াছে । পরকালে ষাহাতে আরও কঠিন শান্তি 

পায়, তাহাই কর! কর্তব্য । "গোর” দিলে ইহার সদগতি হইবে, 
অতএৰ ইহাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হউক, তাহা হইলে 
পারলোকে;অনস্ত নরকযন্ত্রণ ভোগ করিবে ।৮ কাজির কর্থাক্ 

মুলুকপতি কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। হরিদাসের বিচার- 

সম্পর্কে তিনি আদ্যোপান্ত বিদ্বেষবিধ-জর্জরিত কাজি সাহেবের 

অন্তাঁয় আবদারের অন্থমোঁদন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং 

তাহাকে তুষ্রীস্তাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া কাজি, পাইক ও 
অন্তান্ঠ বন ভৃত্য দ্বারা হরিদাসকে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাসলিলে 

নিক্ষেপ করিল। 

“্কষ্ণাননা সধাসিন্ধ মধ্যে হরিদাস। 

মগ্ হৈয়াছেন বাহ্ নাহিক প্রকাশ ॥ 

কিবা! অন্তরীক্ষে কিব। পৃথিবী গঙ্গায় । 

না জানেন হরিদাস আছেন কোথায় ॥” 

সেল সান সাহেব বলিয়া! গিয়াছেন, যে একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা! করিতেন 
তঞ্নই জাপনার সংজ্ঞাকে হ্ষতন্ত্র করিয়া আপনি জঞানশূনা ও প্রাণশ্না হয়] 

পড়িয়া থাকিতে, পারিভেন।” বেঙ্গদর্শলচ স২৮৯ লাল, ২৮ রঃ হ্ইতে 
উদ্ধত হইল।) | 



88 . শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর । 

হরিদাস এইদ্পে যোগসমাধিতে নিমগ্ন হইয়া ভাগীরখী- 

শ্লোতে ভাসিয়া চলিলেন। পরে ধ্যানতঙ্গ হইলে বাহাজ্ঞান 

লাত করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানগণ হরিদাসকে 
দর্শন করিয়! আশ্র্য্যান্বিত হইল। হরিদাস কোন অতিলৌকিক 
শক্তিতে পুনর্বার জীবনলাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা 

হিংস! বিদ্বেষ বিস্বৃত হইল, এবং তাহাকে প্পীর” জ্ঞান করিয়। 

তাহার পদতলে পতিত হইয়া নমস্কার করিল। হরিদাস পুন- . 

জ্জীবিত হইয়াছেন, মুহূর্তের মধ্যে এই কথ চতুর্দিকে প্রচারিত 

হইয়! পড়িল। মুলুকপতি লোৌকপরম্পরায় এই আশ্চর্য সংবাদ 
জ্ঞাত হইয়া গঙ্গাতীরে হরিদাসের সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। 

তাহাকে দেখিবামাত্র হরিদাস আনন্দে হাস্ত করিয়া উঠিলেন। 
মুলুকপতি লজ্জা জন্ত্রম ও বিনয়ে বিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
হরিদাসকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন $_- 

“সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা পীর। 

এক জ্ঞান তোমাঁর সে হইয়াছে স্থির ॥* 

যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে) 

তুমি সে পাইল! সিদ্ধি মহ! কুতুহলে ॥ 
তোমারে দেখিতে মুঞ্চি আইন এথাবে। 

সব দোঁষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে ॥ 

সকল তোঁমার সম শক্র মিত্র নাই) 

তোম। চিনে হেন জন ত্রিভূবনে নাই |” 

_* তুমিই প্রকৃত মহাপীর। যেহেতু একমাত্র এবং অদ্বিতীয় জগদী্বর 
ষে সর্বঘটে বিরাজ করিতেছেন, এই উন্নত তত্বজ্ঞান তুমি দৃঢ়রূপে অবলম্বন 
করিয়াছ। 



ফুলিয়ায় আগমন ও নির্যাতন । ৪৫ 

মুলুকপতি, হরিদাসকে এই প্রকারে মিনতি করিয়া বলিলেন, 

'আপনি গঙ্গাতীরের নির্জন “গোফা”য় অথবা লোকালয়ে যেখানে 

ইচ্ছা অবস্থিতি করিয়া আপনার যাহ! ইচ্ছা তাহাই করুন। 
আজি হইতে আপনি সর্বতোভাবে ম্বাধীন হইলেন ।” 

হরিদাস, মুলুকপতি ও সমাগত সমস্ত লোককে প্রেমালাপে 
পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। তীহার বিশ্বীস ভক্তি ও অপূর্ব 
ক্ষমাগুণের পরিচয় পাইয়া সকলে একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়) সহ 
কণ্ঠে তাহার গুণগরিমা গান করিতে লাগিল । অনন্তর হুরি- 

দাস যবনগণকে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিয়া ফুলিয়া অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

শ্ীবুন্দাবন দাঁস ঠাকুর, হরিদাঁসের মহিমবর্ণন প্রসঙ্গে উপরি- 

উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন,__হরিদাঁদ কেবল জগৎকে 

জলস্ত বিশ্বাস ও এ্কাস্তিক ভক্তির মাহাত্ম্য শিক্ষা দিবার জন্যই 

যবনদিগের নির্মম উৎপীড়ন সহা করিয়।ছিলেন। নতুবা ভক্ত- 

বসল ভগবানের ভক্তসন্তানকে কে নির্ধ্যাতন করিতে সমর্থ 

হয়? যথা 3-- 

«প্রহলাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি । 

সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি ॥ 

হরিদাস ঠাকুবের কিছু চিত্র নহে। 

নিরবধি গৌরচন্ত্র যাহার হবদয়ে ॥ 

রাক্ষসের বন্ধনে যে হেন হনুমান। 

ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ ॥ 

এই মত হরিদাস যবন গ্রহার। 

জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার ॥ 



৪৬ শ্রীহরিদাস ঠাকুর। 

“অশেষ ছুর্গতি হয় যদি যাঁয় প্রাণ। 

তথাপিও বদনে ন1 ছাঁড়ি হরিনাম ॥+ 
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে । 

কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ॥% 

“হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে । 

উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে ॥ 

এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে। 

পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে ॥* 



ষষ্ঠ অধ্যাঁয়। 
পুনর্ববার ফুলিয়া আগমন । 

হরিদান যবনগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাত করিয়া সানন্দটিছছে 

[রিনামের হুঙ্কার করিতে করিতে আবার ফুলিয়ায় উপস্থিত 

[ইলেন। ফুলিয়ানিবাসি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ হরিদাসের জীবনাশান্ন 
[লাঞলি দিয়াছিলেন) তিনি যে কুচক্রী কাজির কবল হইতে 
ঠদ্বারলাভ করিবেন, ইহা আর কেহ মনে করেন নাই। পরে 
|] 

চাহাকে পুনজ্জীবিত হইতে শুনিয়া! তাহারা আশ্বস্ত হয়েন। 

ক্ষণে হরিদাসের প্রফুল্লমুর্তি সন্দর্শন করিয়া তাহারা পরমান্দ- 

মারে নিমগ্নচিত্ত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দহ্চক হরি- 

বনি করিতে লাগিলেন। হরিদাস সেই হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 
প্রমরসে রসািত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যাস্ত উদদণ্ড নৃত্য করি- 

'লন। তদনস্তর ত্রাহ্মণগণ হরিদাসকে চারিদিকে ঝেষ্টন পূর্বক 
টপবেশন করিলেন । 

; হরিদাস বলিলেন,_-“বিপ্রগণ! আপনারা আমার জন্ত 

কিছুমাত্র ছুঃখ করিবেন না। আমি এই পাপকর্ণে 
ভগবানের অনেক নিন্দা শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ব- 

[ঈবূপ এই শাস্তিভোগ করিলাম। বিষ্ুনিন্দা শ্রবণ করিলে 
স্তীপাঁক * নরকস্থ হইতে হয়। কিন্ত করুণাময় শ্রীহরি কৃপা 

যাহারা বুদ্ধিমো প্রযুক্ত নিজদেহ বলিষ্ঠ হইবে মনে করিয়া অপর 

ঠীণীর প্রাণবিনাশ পূর্বক তাহ! তক্ষণ করে, ঘমদূতের! সেই পাপীদিগ্রকে 



৪৮ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

করিয়া আমার প্রতি অতি অল্পই দও বিধান করিয়াছেন, ইহাতে 

আমি পরম সম্তোষলাভ করিয়াছি । আপনারা আশীর্বাদ 
করুন, আর যেন প্রভূর নিন্দা কখনও শ্রবণ করিতে না হয় ।” 

হরিদাসের এ প্রকার বিনয়পূর্ণ বাক্যে সকলেই পরমানন্দিত 
হইলেন । হরিদাস কিছুদিন এই ব্রাঙ্ণগণের আশ্রয়ে নিরুদ্বিপ্র- 

চিত্তে বাদ করিলেন, এবং পূর্ব হরিনামকীর্তনে সকলকে 

প্রযত্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর ফুলিয়া গ্রামের ভক্তগণ, 

তাহার অবস্থিতির জন্য গঙ্গাতীরস্থ নির্জন স্থানে একটী তুলদী 
বেদিসমন্থিত পবিত্র তপন্তাকুটির নিম্মীগ করিয়! দিলেন । হরি- 

দাদ এই কোলাহলশুন্য শ্ান্তরসাশ্রিত আশ্রমপদে অবস্থান 

করিয়! দিবারজনী শ্রীহরির অমু্তময় নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তাহার পবিত্রসঙ্গ-লালসায় প্রতিদিন অনেকে এই আশ্রমে 

আমিতে লাগিলেন । 

হরিদাসের এই আশ্রমে একটা “মহানাগ”-সর্প বাস করিত । 
দর্পের সহিত একত্র বাস করা বিপজ্জনক বলিয়া সকলেই হরি- 

দাসকে এইছ্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে বিশেষ- 
রূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । হরিদান বলিলেন, আমার 

জন্য আপনারা চিন্তা করিবেন না। আমি এতদিন এখানে 

বাস করিতেছি, কোন ভয় পাই নাই। আপনারা সর্পভয়ে 

এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না, এই যা দুঃখ । যাহ! 

কুন্ভীপাক নরকে অতি শিষ্টুরভাবে তপ্ত তৈলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয় থাকে | হিনদু- 
শাস্বকারের1) সাধারণ জনমণ্লীকে অহিংসাধন্ধ শিক্ষা] দিধার জন্যই বোধ হয় 

এই ভীষণ নরকবস্তরণার ভরপ্রদর্শন করিয়াছেন | 



পুনর্ধবার ফুলিয়া আগমন । ৪৯ 

হউক, কালি যদি সর্প আশ্রম ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে 

আমি নিশ্চয় এই স্থান পরিত্যাগ করিব। আপনার! এই দুশ্চি্ত1 

দুর করিয়া কেবল হরিগুণান্ুকীর্তভন করুন। কথিত 
আছে, হুরিদান ইহার পর অপরাহ্ন সময়ে সমাগত লোঁক- 
গণের সঙ্গে কীর্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইলে, মহা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড 

এক সর্প আশ্রমের তলদেশ হইতে বহির্গত হইয়া 

আশ্রম পরিত্যাগ করিষা। চলিয়া গেল। যথা শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবতে ২ 

“এইমত কৃষ্ণকথা মঙ্গল কীর্তনে | 

থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেই ক্ষণে ॥ 

হরিদাস ছাঁড়িবেন শুনিয়। বচন । 

মহানাগ স্থান ছাঁড়িলেন সেইক্ষণ ॥ 

গর্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে । 

সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে |, 

আর এক দিন একট অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। এই সময়ে 
এক জাতীয় লোক সর্বাঙ্গে অহি-তৃষা ধারণ পূর্বক মৃদঙ্গ-মন্দিরার 

বাদ্যধবনির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত করিয়া কিছু কিছু উপার্জন্ 
করিত। ইহাকে লোকে ণ্ডস্কের নৃত্য” বলিত। ইহার! 

এক ব্যক্তিকে মধ্যবর্তী করিয়া আর সকলে তাহাকে বেষ্টন 
পূর্বক বাদ্যের তালে তালে নৃত্য ও গান করিত । মধ্যবর্তী 
ব্যক্তিই প্রধান নর্ভক, এবং ইহারই নাম প্ডস্ক”। নৃত্যকাঁলে 
প্ডষ্কে”র শরীরে “মহানাগ” অর্থাৎ নাগরাজ অনস্ত আবিভূ্ত 

হইয়। নৃত্যগীত করিতেন, ইহাই সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত। 
“ডস্কে”্র নৃত্যগীত কথাবার্তী সমস্তই নাগরাজ অনন্তের লীলা,-- 

€ 



৫০ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

এই বিশ্বাস নিবন্ধন, সেই ব্যক্তিকে দেবান্ুপ্রাণিত বোধে লোকে 
বিলক্ষণ ভয় এবং ভক্তি করিত । *' 

এক দিন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে প্ডস্কেশর নৃত্য 

হইতেছিল। দৈবগত্যা হরিদাস তথায় উপস্থিত 'হইলেন, এবং 
এক পার্থ দণ্ডায়মান হইয়! “ডঙ্কে্র গান শ্রবণ করিতে লাগি- 

লেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন-সঙগীত অভি করুণ 
ত্বরেগীত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলান্ুকীর্ভন শ্রবথ 
করিতে করিতে হরিদীস ভাবাবেশে মুচ্ছিতি হুইয়া পড়িলেন। 
ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়৷ আনন্দোচ্ছাসে হস্কার ও 

নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাসকে নৃত্য করিতে দেখিয়া 

“ডঙ্ক” নৃত্যগীত পরিত্যাগ পৃর্র্বক এক পার্খে সরিয়! দাড়াইল। 
তখন হরিদাসের দেহে পুলকাশ্র-কম্প প্রভৃতি সাত্বিক- 

ভাবের আবির্ভাব হইল, তিনি ভূমিতে লুন্ঠিত হইয়। “কৃষ্ণরে ! 

বাপরে !” বলিয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। হরি- 

দাসের মহাভাব দর্শনে সকলে প্রেষ্নানন্দে উৎফুল্ল হইয়া! তাহাকে 

প্রদক্ষিণ পূর্বক হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। “ডঙ্ক” 

করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বহিল। সমাগত লোকগণ শ্রন্ধা- 

ঈ্গ “মনুষ্যশরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে। 

অধিষ্ঠান হইয়। নাচয়ে কুতৃহলে | ইত্যাদি ” 

শ্রীচৈত্তন্য ভাগবত, আঁদিথও, ১৪শ অধ্যায়। 

অদ্যাপি পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন স্থানে মালবৈদাগণ সর্প লইয়া এইরূপ 

নৃতাগীত ও নান! প্রকার ব্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করিয়! থাকে। উনি 

কথায় ইহাকে “ঝ'পান"-উৎসব বলিয়া থাকে । 
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তক্তিতে বিগলিত হইয়া হরিদাসের পদধুলি গ্রহণ করিয়া 
সর্বাঙে মাথিতে লাগিল। 

অতঃপর আর এক রহস্া উপস্থিত হইল। এই স্থানে এক 

দুষ্ট ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল। হরিদাসের প্রতি গ্ডস্কেশ্র এবং 
অপরাপর লোকের এতাদৃশ তক্তিশ্রদ্ধ! দেখিয়া সে মনে করিল, 

-ছৈচৈ করিয়া কীর্তনে নাচিতে পারিলেই নির্বোধ লোকেরা 
সামান্য ব্যক্তিকেও মহা ভক্কি করিয়! থাকে । আমিও একবার 

নাচিয়া দেখি। এইরূপ চিস্তা করিয়া! এই ব্রাহ্মণ কপটভাবে 

যেমন নাচিতে আন্ত করিল, অমনি, 

| রর আছাড় খাইয়া । 
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়! ॥ 

_ যেই মাত্র পড়িল! ডঙ্কের নৃত্য স্থানে । 

মারিতে লাগিল। ডঙ্ক মহা ক্রোধমনে ॥ 

আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার। 

নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥ 
. বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জর হইয়া । 

বাপ বাপ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়।॥৮, 

বাহ্গণের বিড়ম্বনা দেখিয়া সকলে সবিম্ময়ে “ডস্ক”কে 

জিজ্ঞাসা করিল টির 

“কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে ॥ 

হরিদাস নাচিতে ব! যোড়হস্ত কেনে। 

ভাঙ্গিয়। এসব কথা কহিবে আপনে ॥% 

ন্ডস্ক” বলিল, হরিদাস পরম ভাগবত ব্যক্তি। এই দাস্তিক 



৫২ ্রীহরিদীস ঠারুর 

আরস্ত করায় আমি ইহাকে এই শাস্তি দিলাম। 

“হরিদাস সঙ্গে স্পর্ধা! মিথ্যা করিবারে | 
অতএব শাস্তি বু করিল উহারে ॥ 
বড় লোক করি লোক জানুক আমারে। 

আপনারে প্রকটাই ধর্মকর্ম করে| 
এসকল দাস্তিকের কৃষ্ছে প্রীতি নাই 1. 
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥৮ 

প্ডঙ্ক” এই কথা! বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের মহিম! বর্ণনা 
করিতে লাগিল। গ্ডগ্ক” বলিল, ইহার হরিদাস নাম সার্থক, 
ইনি প্রকৃতই শ্রীহরির দাস। ইনি সর্ধভূত-বৎসল ও পরোপ- 
কারী) ভগবান ইহার হৃদয়মন্দিরে নিরস্তর বিরাজমান রহি- 
য়াছেন। স্বপ্নেও ইনি বিপথে পদার্পণ করেন না । হরিদাস 
যদিও নীচকুলে জন্মিয়াছেন, কিন্তু জাতি কুলের অভিমান অতি 

তুচ্ছ, অতি অসার। ভগবানের ভক্তসন্তান নীচবংশে জন্মগ্রহণ 
করিলেও সকলের পৃজ্যতম, ইহাই সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । এই 

ধরাঁধামে জন্মলাভ করিয়! শ্রীরুষ্চচরণাশ্রয় না করিলে, মানসন্ত্রম, 
ংশমর্য্যাদা কিছুই মানুষকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে 

না। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে এবং হনুমান ইতর-যোনিতে জন্মলাভ 

করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা ভক্তশিরোমণি। জাতিকুল বৃথা, 
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ, জগৎকে এই শিক্ষা দিবার জন্যই হরিদাস 

তগবানের আদেশে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্তের কথ। 

কি-ব্রক্গাঁশিব-নারদাদিও হরিদাসের সঙ্গলাভ প্রার্থনা করেন। 

"জাতিকুল সব নিরর্৫থক বুঝাইতে | 

জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আল্ঞাতে ॥ 
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অধমকুলেতে যদি বিষুভক্ত হয় । 

তথাপি সেই সে পুগা সর্ব শাস্ত্রে কক্স ॥ 

উত্তমকুলেতে জন্ম শ্রীকষ্ণ নী তজে। 

কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে ॥ 

এই নব বেদ্ববাক্য সাক্ষী দেখাইতে। 

জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে ॥ 

প্রহলাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান । 

এই মত হরিদাস নীচঞ্জাতি নাম ॥ 

হরিদাস স্পর্শ বাগ করে দেবগণ। 

গঙ্জাও বাঞ্চেন হরিদাসের মার্জন ॥ 

স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস । 

ছিও্ড সর্বজীবের অনাদি কর্্মপাশ ॥ 

হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন। 

তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন ॥ 

শতবর্ষে শত সুখে উহান মহিমা | 

কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীম ॥ 

ভাগ্যবস্ত তোমরা সে তোমা সব! হৈতে। 

উর মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥ 

সক্কৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম |. 

সত্য সত সেই যাইবেক কৃক্ছঘাম ।” 



৫৪ প্ীহরিদাস ঠাকুর । 

ণ্ডস্কস্মুখে বিষুতক্ত নাগরাজ কর্তৃক* হরিদাসের গুণকীর্তন 
শ্রবণ করিয়। সাধুসজ্জনগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্বা- 
পেক্ষা হরিদাসের প্রতি তাহাদের গ্রীতি-ভক্তি সমধিক বর্ধিত 
হইল। 

* “'তবে সেই ডস্কমুখে বিষুনক্ত নাগ। 

কহিতে লাগিল! হরিদাসের প্রভাব ॥৮ 
_ চৈতনাভাগবত, আদি খণ্ড ১৪শ অধ্যায়। 



সপগ্তম অধ্যায়। 
নাম-মাহাত্য ব্যাখ্যা ও নবদ্বীপ আগমন | 

অতঃপর হরিদাস ফুলিয়াগ্রামে গঙ্গাতীরস্থ সাধনাশ্রমে বাদ 
করিতে লাগিলেন । * কখন কখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্ের 

গৃহেও স্থিতি করিয়া উভয়ে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে পরমাননো সময় 

যাপন করিতেন। ইতঃপূর্কে উক্ত হইয়াছে, দেশের ধর্মহীন 

দুর্দশ! দর্শনে ছুঃখিত হইয়!, ভগবানের অবতরণের জন্য আচার্য্য 
ও হরিদাস শ্রীহরির আরাধনা! করিতেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস 

করেন, ইহণাদিগের ব্যাকুল প্রার্থনাতেই শ্রীভগবান শ্রীগোঁরাঙ্গ- 
রূপে অবতীর্ণ হয়েন, এবং আচগ্ালে হরিভক্তি বিতরণ করিয়! 

বঙ্গদেশের বহুদিনের সঞ্চিত পাপতাপ, ঘ্বণাবিদ্বেষ, অবিশ্বাস, 

অসন্তাব দূরীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখি- 

য়াছেন, ১৪০৭ শকের ফাল্তুনী পুর্ণিমার মন্ধ্যাকালে গ্রহণযোগে 

শ্রীচৈতন্ত যখন নবদবীপধামে আবিভূতি হন তখন অদ্বৈত 

আচাধ্য ও হরিদাসের মনে বিশেষ ন্কুর্তি ও আনন্দোচ্ছান 
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার! যেন কোন অলৌকিক শক্তিতে 

এই ঘটনা] জ্ঞাত হইয়! শাস্তিপুরে আনন্দোতসব করিয়াছিলেন । 
যু: ] 

“নদীয়। উদয়গিরি, ূর্ণচ্তর গৌরহরি, 
রূপ! করি হইল উদয়। 

পাপতমে৷ হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, 

জগভরি হরিধবনি হয় ॥ 



৫৬ শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর । 

সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়, 
বৃত্য করে আঁনন্দিত মনে । 

হরিদাসে লএ সঙ্গে, হস্কার কীর্ভন রজে, 
| কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ গ্রুবং ॥ 

দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, 
| আনন্দে করিল গঙ্গ! স্নান। 

পাঞা। উপরাগ ছলে, আপনার মনোঁবলে, 

_ ব্রাঙ্মণেরে দিল নানা দান ॥ 

জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিম্ময়, 

ঠারেঠোরে কহে হরিদাস। 

তোমার এঁছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, 
দেখি কিছু কার্যে আছে ভান ॥” 

_. শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ । 

 শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর, ১৪৩০ শক পর্ধ্যস্ত দেশের 

আধ্যাত্মিক ছুরবন্তা, সমান ভাবেই ছিল। হরিদাস যবনদিগের 
কবল হইতে মুক্তি লাভ করার পর প্রায়শঃ ফুলিয় ও শাস্তিপুরে 

অবস্থান করিতেন।. এই সময়ের অবস্থা শ্রীবৃন্দাবন দাস এইরূপে 

বর্ণনা করিয়াছেন ১ 
“সর্বদিকেবিষণভক্তি শুন্ত সর্বাজন। 

_ উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্তন ॥ 

কোথায় নাহিক বিষণ ভক্তির প্রকাশ । 

বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥. 

আপন! মাপনি সব সাধুগণ মেলি। 

গায়েন শরীক নাম দিয়! করতালি ॥ 



নাঁম-যাহাত্য ব্যাখ্যা ও নবদ্বীপ আগমন । ৫৭ 
পপ 

তাহাতেও ছ্ষ্টগণ মহ। ক্রোধ করে। 

পাষণ্ভী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গিয়াই মরে ॥ 
এ বামুণগুল! রাজ্য করিবেক নাশ। 

ইহা সবা হৈতে হবে ছুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥ 

এ বামুণগুল। সব মাগিয়া খাইতে । 

ভাবক কীর্তন করি নান। ছল পাতে ॥ 

গোসাঞ্ির শয়ন বরিষ! চারি মাঁস। 

ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে ঝড় ডাক ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞ্চি। 

দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥ 

কেহ বলে যদি ধান্ত কিছু মুল্য চড়ে । 

তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাঁড়ে ॥ 

কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ । 

করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ ॥ 

প্রতি দিন উচ্চারণ করিয়া! কি কাজ। 

এইরূপে বলে যত মধাস্থ সমাজ ॥ 
ছুঃথ পায় শুনিয়া! সকল ভক্তগণ। 

তথাপি না ছাড়ে কেহ হরি সংকীর্ভন ॥” 

ভক্তিযোগে লোকের ঈদৃশ উপেক্ষা অনাদর দেখিয়া হরিদাস 

অতিশয় হুঃখিত হইতেন, কিন্তু উচ্ষৈঃম্বরে হরিনাম ঘোষণা 

বিরত হুইতেন ন1। পাষগুগণ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া! 
তর্জন গর্জন করিত। হরিদাস একদিন প্হরিনদী” নামক 

পল্লিতে গমন করিয়া দেখিলেন, তথাঁকার পণ্ডিতগণ শাস্তীয়্ 

বাদান্থবাদ-প্রসঙ্গে আমোদ অনুভব করিতেছেন। হরিদাসকে 



৫৮. শ্রীহরিদাস ঠাকুর। 

দেখিয়া তত্রত্য এক উদ্ধত-প্রকূতি ব্রাঙ্ষণ সক্রোধে বলিতে 

লাগিল ;-- | 

“ওহে হরিদাস এফি ব্যভার তোমার । 

ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার ॥ 
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম হয়। 

ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥ 
কার শিক্ষা! ঘরিনাম ডাকিয়া লইতে । 
এই ত পণ্ডিত সভা! বলহ ইহাতে ॥৯ 

হরিদাস বিনীতবচনে বলিলেন, “ঠাকুর ! আপনারা ব্রাহ্মণ, 
আপনারাই হরিনাঁমতত্ব ভালরূপে জানেন। আপনাদের মুখে 

শুনিয়াই আমি যাহা কিছু জানিয়াছি, আমি আপনাকে কি 

বলিব । দেখুন, উচ্চ রবে নাম কীর্তনে শতগুণ পুণ্য হয়; 
শাস্ত্রে হার গুণ ব্যতীত দোষ তো! দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ 

বলিল ১ 

“উচ্চ নাম করিলে উচ্চার। 

শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার ॥৮ 

শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় হরি- 

দাসের হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল। তিনি আনন্দে বিহ্বল 
হইয়া নাম-মহ্ম! ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । হরিদাস কথন 

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, ইতিহাঁপে তাহ! লিখিত 
নাই। বোঁধ হয় তক্তগণের সহবাসে শুনিয়া! শুনিয়া অনেক 
শাক্্রীয়-সিদ্ধান্ত তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা! হউক, 
ভাগবতাদ্ি শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া হরিদাস ব্রাঙ্গণকে 

বলিলেন, মহাশয় ! হরিনামের মহিমা শ্রবণ করুন। পশুপক্ষী, 



নাম-মাহাত্য ব্যাখ্যা ও নবদ্বীপ আগমন । ৫৯ 

কীট-পতঙ্গার্দি ইতর প্রাণিসকল হরিনাম উচ্চারণ করিতে 
পারে না, ইহারা একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই বৈকুষ্ঠধামে 

গমন করে। ঘিনি হরিনাম জপ করেন, তিনি আঁপনি উদ্ধার 
হন) কিন্তু উচ্চস্বরে সংকীর্তন করিলে অন্তেরও উপকার হয়। 

অতএব উচ্চ সংকীর্তনে শত গুণ ফল হয়, ইহা শাস্তের সিদ্ধান্ত । 

' জিহ্বা পাইয়াঁও ষে সকল নরনারী এবং অপরাপর জীব জন্ত 
হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে ন1, তাহাদের জন্ম বৃথ। 

যাহাতে তাঁহাদের নিস্তার হয়, সে কার্ধ্য ভাল কি মন্দ আপনিই 

বিবেচন। করুন । দেখুন, যিনি কেবল আপনাকে পোষণ করেন, 

আর যিনি সহত্র ব্যক্তির পোষণ করেন, ইহাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কে--তাঁহ। সহজেই বুঝিতে পারা যায় । 

“সর্বশান্ত স্ফ,রে হরিদাসের শ্রীমুখে । 
লাগিল করিতে ব্যাখ্যা কুষ্ণানন্দ সুখে ॥ 

শুন বিপ্র সরুত শুনিলে কৃষ্ণ নাম। 

পণ্ড পক্ষী কাট যায় শ্রীবৈকুগ্ঠধাম ॥ 
পণ্ড পক্ষী কীট আদি বলিতে ন! পারে।। 

শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥” 

“জপকর্ধা হৈতে উচ্চ সংকীর্তনকারী। . 

শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি ॥* 

* ্রীনারদীয়ে প্রহরাদ বাকাং_ 

“জপতো হরিনামানি শ্রধণে শতগুণাধিকঃ | 

জাত্মানঞ্চ পুনত্যুচ্চেজ পন্ প্রোতৃন্ পুন্নাতি চ &? 



৬* : শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

গুন বিগ্র মন দিয়! ইহার কারণ। 

জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥ 

উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্থন। 

জন্ত মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন ॥ 

জিহবা পাইয়াও নর সর্ধ প্রাণী । 

ন। পারে বাঁলতে কৃষ্ণ নাম হেন'ধবনি | 

ব্যর্থ জন্ম তাহার! নিস্তরে যাহা হৈতে। 

বল দেখি কোন, দোষ সে কম্ম করিতে ॥ 

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ । 

কেহ বা পোষণ করে সহম্মেক জন ॥ 

ছুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে । 
এই অভিপ্রায়ে গুণ উচ্চ সংকীর্তনে ॥৮ 

হরিদীসের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়৷ ব্রাহ্মণ আরওকুপিত 
হইল, এবং এইরূপে দুর্ধাক্য বলিতে লাগিল,_-্হরিদাস দেখি- 

তেছি দর্শনকর্তা হইল । শাস্ত্রে আছে, কালে বেদপথ নষ্ট হইবে, 

কলিযুগের শেষে শূদ্রে বেদব্যাধ্যা করিবে । যুগের শেষে আর 

কেন--এখনই ঘে একথা সত্য হইয়! উঠিল, যবনে ও শান্ত্রকর্তী 

হইল। রে হরিদাস! এইরূপে তুই ধার্মিক সাজিয়া কেবল 
ঘরে ঘরে ভাল দ্রব্য খাইয়া বেড়াস্। তুই যে ব্যাধ্যা করিলি, 

ইহা যদি সত্য না হয়,তবে এখনই তোর নাক কাঁণ কাটিয়া! দব 1 

হরিদাস এই ছুষ্ট-প্রকৃতি ব্রাহ্মণের কটুবাঁক্যে কিছুমাত্র রাগ 

করিলেন ন।,প্রতুযত্তরও করিলেন না,.কবল “হরি হরি* উচ্চারণ 

করিয়া ঈষৎ হাম্ত করিলেন । পরে উচ্চকণ্ঠে নামকীর্তন গান 

করিতে করিতে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। 



মীম-মাহীত্ব্য বাখ্যা! ও নবদ্বীপ আগমন । ৬১ 

কথিত আছে,ইহার কিছুদিন পরে বসস্তরোগে এই ব্রাঙ্গণের 

লাসিক খসিয়া গিয়াছিল। এই ব্যক্তি যখন হুরিদাসের অবমাননা 

করে, সেই সময়ে তথায় সভাসদ্রূপে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, 
সেও হরিদাসকে অবজ্ঞা করিয়! এই ব্রাক্ষণকে কিছুমাত্র তিরস্কার 
করে নাই ; এজন্ত চরিতাখ্যায়ক আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছেন,-- 

*যেব! পাপী সভাসদ সেহ পাপমতি। 

উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥ 
এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র । 

এই সব লোক যম যাঁতনার পাত্র ॥ 

কলিযুগে নকল রাক্ষস বিপ্র ঘরে । 

জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ 

এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথ! নমস্কার । 

ধর্মশান্ত্র সর্ধথা নিষেধ করিবার ॥ 

ব্রাহ্মণ হইয়! যদি অবৈষ্ণব হয়। 

তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয় ॥” 

ইহার পর হরিদাস,বৈষ্ণব দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া নবন্ধীপ 
আগমন করিলেন । এই সময়ে মুরারিগুপ্ত,ভ্রীবাস আচার্ষ),গদাধর 

পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্বমতাবলম্বী কএক জন মহাত্মা নবদ্বীপে 

বাস করিতেন। অদ্বৈত আচার্ধ্যও মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত 

থাকিয়া হরিনাম-কীর্তঘন ও ভক্তিশাস্ত্রালোচন! করিতেন। 

গ্রীচৈতন্তদেৰ এ সময়ে বিদ্যারসে বিহ্বল হইয়া অধ্যাপনা! ও 
গাহন্থ্যধন্শ পালনে নিযুক্ত । যে মহৎ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিবার 

জন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এখনও কেহ তাহার 



৬২ শ্রীহরিদাস ঠাঁকুর। 

বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস 

বলিতেছেন ;-- 

“হেন মতে বৈকুঞ্ঠ নায়ক নবদ্বীপ । 

গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে 1 
প্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার । 

তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা তাহার ॥» 

লোক সকল পরমার্থ-পরিশ্হ্য হুইয়৷ কেবল তুচ্ছ বিষয়ানন্দে 
নিমগ্ন । ছুই একজন ধাহার! গীতা ভাগবতাদির আলোচনা করি- 

তেন,তাহারাও ভগবানের শ্রীনাম সংকীর্ভন করিতেন না) অপিচ, 
জ্ঞানাভিমানে গর্বিত হুইয়! নিরীহ ভক্তগণকে উপহাস বিদ্রপে 

উৎপীড়িত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেন। বৈদাস্তিক 

পণ্ডিতগণ *__-"সোহং” ও “অহং ব্রহ্গান্মি'ঠ অর্থাৎ “আমিই ব্রহ্ম" 

এইরূপ ধাহাঁদের মতের মূলতত্ব, তাহার! বলিতেন,--জীব ও ব্রহ্ম 

এক, তবে আর ইহার পদাস” পপ্রভু” ইত্যাকার ভেদজ্ঞানে 
০ ীপশাপপপীশশশা শশা পাপী পিপিপ্প শিস পাপা পাস ীিশীশিপিপপী শিপ 

* কেহ কেহ মনে করেন, ততৎ্কালে নবদ্বীপে দর্শনশান্ত্রের মধো কেবল 

ন্যায়দর্শনই ভূরি পরিমাণে অনুশীলিত হইত, বেদাস্তের আলোচন1! ছিল না; 

ইহা সমীচীন নহে | মহরি বাদরায়ণকৃত বেদাত্মশ্ত্রের মহাত্মা শস্তরাচাধ্য-প্রণীত 

শারীরকভাষা প্রচলিত হওয়ার পর ভারতের সর্ধত্র পঙিতসমাজে বেদাস্ত- 

বিজ্ঞানের মূলমত--বিশেষতঃ শঙ্কর কর্তৃকি ব্যাথাত মায়াবাদ ও অই্ৈতবাদ 

বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। নবন্বীপে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বেদাস্তদর্শনের 

অধ্যয়ন অধাপনাঁও প্রচলিত ছিল “আমি ব্রক্ম আমাতেই বসে নিরগ্রন। 

দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ ॥” গ্রীচৈতন্য-ভগবতে পণ্ডিতদিগের এই 

উক্তিতেই একথ! প্রমাণিত হইতেছে । 



নাম-মাহীত্ব্য ব্যাখ্যা ও নবদ্বীপ আগমন । ৬৩ 

কাহার উপাসনা করে ?. ভক্তগণকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করেন, 

এমন একজনও ছিলেন না; বরং তাহারা কখন কখন একত্র 

হইয়৷ নৃত্য-কীর্তন করিতেন দেখিয়া অনেকে বীর্জী ও দ্বণা 

প্রকাশ করিয়া বলিত ;-- 

“ইহারা কি কার্যে ডাক ছাঁড়ে উচ্চ: স্বরে 1, 

“সংসারী সকল বুলে মাগিয় খাইতে । 

ডাকিয়া বলেন হরি লৌক জানাইতে ॥ 
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাকঙ্গিয়া । 

এই যুক্তি করে সব নদীয়! মিলিয় ॥% 
এই সকল বিদ্প-বচন শ্রবণান্তে দেশের ভুর্গতি চিন্তা! করিয়া 

একদিন ভক্তগণ নিরতিশয় ক্ষুপ্ন মনে “হা! ভগবাঁন 1” বলিয়! 

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিনাম-রসমগ্ন 

হরিদাস হরিধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে তথাঁয় সমুপস্থিত 

হুইলেন। হুরিদাসকে পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের আর পরি- 

সীমা থাকিল ন1। আচার্ধ্য প্রভূও এই সময় নবদ্বীপে ছিলেন । 

তিনি সকলের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় করিয়৷ দিলেন। হরিদাস 

ভক্তিভরে সকলের চরণবন্দনা করিলেন। অনন্তর ভক্তমণ্ডলী 

পরস্পর ইষ্টগোর্ঠীতে পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং সমছুঃঘী 
হরিদাঁসকে পাইয়া আপনাদের দুঃখের কথা পরস্পরকে বলিয়! 
পাষগ্ডিগণের বাক্য জ্বালা বিস্থৃত হইলেন । 

“এথ! তক্তগণ মহাহুঃখিত হইয়া । 

করেন আক্ষেপ ভক্ত সঙ্গ ন! পাইয়া ॥ 

হা ক্ষণ” “হা! কৃষ্ণ” বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস । 

হেন কালে আইলা ঠাকুর হরিদাস ॥ 



৬৪ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত। 

কহিৰ কতেক তাহা সর্বত্র বিদিত |” 

ভক্তি রত্বাকর-দ্বাদশ তরঙ্গ । 

হরিদাস এখানে কিছু দিন বাস করিয়া ভক্তগণের নিকটে 

গীতা ভাগবত শ্রবণ করেন। পরে শাস্তিপুর ও ফুলিয়ায 
আপনার আশ্রমে গ্রত্যাগমন করিলেন। 



অষ্টম অধ্যায়। 
সপ্তগ্রামে হরিনাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্য | 

অনন্তর হরিদাস স্ুপ্রসিদ্ধ অপ্তগ্রামের অন্তর্গত চান্দপুর 

গ্রামে আগমন করিয়া বলরাম আচার্যের গৃহে উপস্থিত 

হইলেন। বলরাম আচাঁধ্য সপ্তগ্রামের স্থবিখ্যাত ধনী ও ধর্ম 

পরায়ণ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারের কুলপুরোহিত 

ছিলেন। ইনি অতি সদাশয় ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন; 

নিজে শান্তব্যবসাঁয়ী ব্রান্মণপণ্ডিত হইয়া যবনকুলোদ্ভব হরি- 

দাসকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। হরিদাস 

ইহশার আশ্রয়ে একটা নির্জন পর্ণকুটারে বাস করিয়! নিরন্তর 

নামকীর্ভনে নিমগ্ন থাকিতেন। গোবদ্ধন মজুমদারের অল্প বয়স্ক 
পুত্র রধুনাথ এই সময়ে বলরাম আচারের গৃহে অধ্যযনার্থ 

আসিয়া হরিদাঁসকে দর্শন করিতেন | হরিদাসের মুখে হরিনাম- 

মাহাত্ম্য শ্রবণ ও তাহার কৃপালাঁভ করিয়াই রঘুনাথ বৈরাগ্য ও 

হরিভক্তি লাভ করেন, এবং পরে শ্রীগৌরের চরণাশ্রয় করিয়া 

কৃতার্থ হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ইনি দাসগোস্বামী নামে 

প্রসিদ্ধ হুইয়াছিলেন ।* 

* মত্প্রণীত «জীমৎ রঘুনাথ দান গোম্বামীর জীবনচরিত” দ্রষ্টব্য । সম্ভবতঃ 

রঘুনাথ এই সময় ৮1৯ বৎসরের বালক । ১৪২* শকে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন, 

হতরাং ১৪২৮।২৯ শকাব্দে হরিদীস চান্দপুরে আর্গমন করিয়াছিলেন বল! যাইতে 
পারে। 

গ্রীচৈতন্যচরিতা মৃতের অগ্তযলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাসের চানপুর 



৬৬ শ্রীহরিদাস ঠাকুর 

হরিদাসঠাকুর এখানে আচার্ধ্যগছে নির্জনকুটারে কিছু দিন। 
বাস করেন। একদিন বলরাম আচার্য্য অনেক মিনতি করিয়া! 

হরিদাসকে জমিদার হিরণ্য মজুমদারের সভায় লইয়। গেলেন 

হিরণ্য ও গোবর্ধন ছুই ভ্রাতা হরিদাসকে দর্শন করিবামাত্র 

গাত্রোখান করিয়। তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। সভাস্থ শান্্রজ্ঞ 

্রাঙ্গণ ও সাধুসজ্জনেরা হরিদাসের সৌম্যমুত্তিদর্শনে ও সুমিষ্ট | 
আলাপে মুগ্ধ হইয়া সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংস। করিতে | 

লাগিলেন । 

হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করেন শুনিয়া শান্ত্জ্ঞ 

পণ্ডিতগণ হরিনাম মাহাস্ম্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ফোন 

পণ্ডিত বলিলেন,হরিনামে পাপক্ষয় হয়; কেহ বলিলেন,নাম করিলে 

জীবের মোক্ষলাভ হয়। শেষে হরিদাস বলিলেন, এ ছুইয়ের | 
কোনটিই হরিনামের ফল নহে । তক্তিসহকারে হরিনাম সাঁধনে ূ 

আগমন ও তথ! হইতে শাস্তিপুরে প্রত্যাগমনের বিবরণ বিবৃত আছে । উক্ত হো 

হরিদাঁসের পরিব্রগণের কোন ক্রম ম্পষ্টরূপে লিখিত নাই। বর্ণনার পূর্বাপর 
সামগ্রন্া করিয়! না দেখিলে নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাঁদ ঘটিবার সবিশেষ সম্ভতাবন1। 

এইজনা “ভক্তির জয়»*লেখক অনবধানতা বশতঃ লিখিয়াছেন যে, হরিদাস 

বেণাপোৌল হইতে চান্দপুরে আইসেন, এবং তথ! হইতে শাস্তিপুরে গমন করিয়] 

অদ্বৈত আচর্যাসহ পরিচিত হইয়াছিলেন। আচার্যাসহ হরিদাসের পরিচয় 

শ্রীচেতন্যাবির্ভাবেরও বনু পূর্বেব। অপিচ, ১৪০৭ শকে শ্রীচেতন্যের জন্মের সময় 

হরিদাস শাস্তিপুরে অদ্বৈতসহ উৎসব করিয়াছিলেন) ইহ] শ্রীচরিতা মৃতের প্রমাণ 

সহ ইতঃপুর্বেব যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে 1 বেণাপোল হইতে হরিদাস চান্দপুর 
'আইসেন নাই-_বেণাপোলের তপস্তাখ্ম পরিত্যাগের অন্ততঃ ৩৮ বৎসর পরে 

১৪২৮।২৯ শকে শাস্তিণুর হইতেই চান্দপুর আ]িয়।ছিলেন । 



সপ্তগ্রামে হুরিনাম-মাহাত্য ব্যাখ্যা । ৬৭ 

শ্রীকষ্ণপদারবিন্দে জীবের যে নির্দ্্ল প্রেমানুরাগ উৎপন্ন হয়, 
তাহাই নামের প্রকৃত ফল। পাপক্ষয় অথব! মুক্তি নামসাধনের 

আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহান্ুভব শ্রীধরম্বামীর এই 
শ্লোকটীর অর্থ গ্রহণ কর্ন,-_ 

“অংহঃ সংহরদখিলং সক্ছুদয়াদেব সকল লোকস্ত। 

তরণিরিব তিমিরজলধে জর্তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম ॥”৯* 

সকলে হরিদাসকৈই এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ 

করিলেন | তখন হরিদাস বলিলেন, দেখুন,-_ হুর্য্যোদয়ের অব্যব- 

হিত পূর্বে যেমন অন্ধকারের বিনাশ হয়, এবং দস্যু, চোর ও 

নিশাচর রাক্ষদ প্রভৃতির আর ভয় থাকে না) পক্ষান্তরে সূর্য্য 

উদ্নয় হইলে জগৎ প্রকাশিত হয় ও সকলেই গৃহ্ধন্মে প্রবৃত্ত 

হইয়! থাকে; সেইরূপ জগন্বঙ্গল শ্াহরির নামকীর্তনের প্রারস্তেই 
অজ্ঞানত। ও পাপান্ধকার বিনষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ নামে অনুরাগ 

জন্মিলে শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রেমোদয় হইয়। থাকে । মুক্তি অতি 

তুচ্ছ বস্ত, নামাভাসেই তাহা লাভ হয়। দেখুন, অজামিল 

মৃত্যুকালে অবশচিত্তে শ্বীয় পুত্রের নামে ভগবানের নাম 

উচ্চারণ করিয়! বৈকুষ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।1 কিন্তু সালোক্য- 

** অগন্মঙ্গল শ্রীহরির নাম জয়যুক্ত হউক । অজ্ঞানান্ধকার-জলধির তরণীর 

ম্যা্র উহ] একবার মাত্র উদ্দিত হইলে সকল লোকের অথিল গাপরাশি দূরীভূত 

হইয়। থাকে । 

1 “অিয়মাণে| হরেনণম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং | 

অজামিলোংপ্যগ্নাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়1 গৃণন্ 8” 

হীদস্তীগবত, ঘষ ক্ষন্ধঃ ২য় অধ্যায়। 



৬৮ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

সাধুজ্যাদি * পাঁচপ্রকার মুক্তি ভগবান ভক্তগণকে দিতে 

চাহিলেও তাহারা শ্রীহরির .সেবাময় বিশুদ্ধপ্রেম ব্যতীত আর 

কিছুই প্রার্থনা করেন ন1। 

“তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন। 

নামের মহিম। উঠাইল পণ্ডিতেরগণ ॥ 

কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় | 

কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 

হরিদাস কহে নামের এ ছুই ফল নহে। 

নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ 

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ। 

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে হৃধ্যের প্রকীশ ॥” 

“হরিদাস কহে যৈছে স্ধ্যের উদয়। 

উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥ 

চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ। 
উদয় হৈলে ধর্ম কর্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥ 

এছে নামোদয়ারন্তে পাপ আদি ক্ষয়। 

উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমেদয়। 

মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামীভাস হৈতে। 

যে মুক্তি ভক্ত না] লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥% 

শ্রীচৈতন্চরিতামৃত, অস্তযলীলা । 

হরিদাসের মুখে এইরূপ নামমহিমা শবণ কিয়! সভাসদ্গণ 

* “সালোকা সার্টিসারূপা সামীপোকত্বমপ্ুুত । 

দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ$% ্রীমস্ভাগবত। ওয় স্বন্ধ। 



সণ্তগ্রামে হরিনাম-মাহাত্্য ব্যাখ্যা । ৬৯ 

পুলকিত হইলেন । কেবল গোপালচক্রবর্ভী নামক একজন 

ব্রাহ্মণ যৌবনস্ুলত চপলতাবশতঃ হুরিদাসকে বিদ্রপ করিতে 
লাগিল। এব্যক্তি লেখাপড়ায় স্থপপ্তিত ছিল, এবং মন্ধুমদার- 

দিগের সংসারে আরিন্দাগিরি করিত; প্রতিবৎসর বারলক্ষ টাকা 

সদর খাজান! গৌড়ের নবাবকে প্রদান করা ইহার কার্ধ্য ছিল। 
উদ্ধত যুবক, নামাভাসে মুক্তিলাভ হয় শ্রবণ করিয়া! এবং সতাস্থ 

পর্তিতগণকে হরিদাঁসের অন্ুবর্তী হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে 

বলিল, পঞ্ডিতগণ ! এই ভাবুক লোকটার অন্তুত কথা একবার 
গুন্ুন। কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে ঘেমুক্তি পাওয়া! 

যায় মা, ইনি বলিতেছেন, নামাভাসে অনায়াসেই তাহা লাভ 
হর । ব্রাহ্মণের উপহাস বাক্য শুনিয়া হরিদাস বিনীতবচনে 

বলিলেন, "আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন ? নামাভাঁদ- 

মাত্রে মুক্তি লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। প্রেমভক্কির 
নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, এইজন্য প্রেমিক তক্তগণ তাহা 
কখনও ইচ্ছা করেন না।” ইহা শ্রবণ করিয়! সেই ব্রাঙ্মণ আরও 

কুদ্ধ হইয়া! বলিল, যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তাহা হইলে আমি 

নাক কাটিয়া ফেলিব! হরিদাসও দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন, 
যদি ন! হয়, তবে নিশ্চদ্ব আমার নাঁক কাটিব! 

“হরিদাস কহে কেন করহ সংশয় । 

শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়। 

তাক্ত সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 

অতএব তক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ 

বিপ্র কছে নামাভাসে ঘদ্দি মুক্তি হন । 

তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্যয় ॥ 



৭০ শ্রীহরিদাস ঠাঞুর'। 

হরিদাস কহে যদি নামাভাদে নয়। 

তবে আমার নাক কাটি এই স্ুুনিশ্চয় ॥৮ 

শ্রীচৈঃ চঃ। 

হরিদাসের এই প্রকার অবমাননা দেখিয়া সভ্াস্থ সকলেই 

হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিয় নিন্দা! 

করিতে লাগিলেন। বলরাম আংচার্ধ্য তাহাকে ভর্সনা করিয়া 

বলিলেন, “রে তার্কিক মূর্খ! তুই মুক্তির কি জানিস্? তুই 
যে হরিদাস ঠাকুরের অপমান করিলি, এই অপরাধে তোর 

সর্বনাশ হইবে |” হিরণ্য ও. গোবর্ধন তৎক্ষণাৎ তাহাকে কর্মম- 

চ্যুত করিয়া বাঁটা প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হরিদাস 

সভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, সভাস্থ সকলে করযোড়ে 

তাহার নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহান্তমুখে 

মধুর বচনে বলিলেন, আপনারা কিছু মনে করিবেন না, আপ- 

নাদের কোনও দোষ নাই; আর এই ব্রাহ্মণও অতি অজ্ঞ, ইহার 
তর্কনিষ্ঠমন, নামমহিম। কখনও তর্কের গোচর নয়, ইহার দৌষ 

কি? ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন, আমার দ্বারা যেন 

কাহারও অনিষ্ট ন। হয়। 

“তোম। সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাঙ্গগ। 

তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠমন ॥ 

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব । 

কোথা হৈতে জানিবে সে এই সবতত্ব 

যাও ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার | 

আমার সম্বন্ধে ছঃথ নাহউ কাহার 1৮ 

চৈ চঃ। 



সপ্তগ্রামে হরিনাম-মাহীত্য ব্যাখ্যা । ৭১ 

কথিত আছে, এই ঘটনার অল্প দিন পরেই এই ব্রা্মণ যুবক 

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। হরিদাস তাহা অবগত হইয়া 
অতিশয় ছুঃখিতচিন্তে চান্দপুর পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিপুরে গমন 

[করেন।* এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়! শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন ১-- 

প্যদ্যপি হরিদ]ম বিপ্রের দোষ না লইল। 
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল তুপ্জাইল ॥ 

ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে। 

কৃষ্ণ স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না৷ পারে ॥ 

বিপ্রের ছুঃখ শুনি হরিদাসের ছুঃখ হৈল|। 

বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা ॥” 

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অন্ত্যলীল] | 

* হরিনদী-গ্রামে ও সপ্তগ্রামে--ছুই স্থানে ছুই জন ত্রাঙ্গণ নামমাহাত্বয- 

 প্রনঙ্গে হরিদাঁসের অবমানন। করিয়াছিল; এই ছুইটাই শ্বতত্ত্র ঘটনা । প্রথসটী 

টীবুন্দাবন দাস, ও দ্বিতীয়টা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বর্ণণ করিয়াছেন । 

কিন্ত “ভক্তির জয়”-লেখক গোপাল চক্রবস্তীকেই হরিনদী-গ্রামনিবাসী 

স্থির করিয়া ছুইটী ঘটনাকে একটীতে পরিণত করিয়াছেন ! হরিনদী 

গ্রামের ব্রাহ্মণঠ উচ্চসংকীর্ভনের বিরোধী ; এবং গোপাল চত্রবর্তী, 

নামাভাসে মুক্তি হুয়, কেবল এই মতের বিরোধী--হৃতরাং বিরোধের কারণও 

স্বতন্্থ । অপিচ, হরিনদী গ্রামের সভাসদ্গণ হরিদানকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার 

অবমাননাকারী ব্রাহ্ণকে কিছুমাত্র তিরক্কার করেন নাই । কিন্তু সপ্তপ্রামের 

সভায় গোপাল চক্রবর্তী বিশিষ্টরূপে তিরস্কত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এই সকল 

বিষয় মনোযোগ পূর্ববক পাঠ ও অনুধাবন করিলে “ভক্তির জয়*্*রচয়িত! এক্থ- 

লেও ভ্রমে পতিত হইতেন ন1। 

স্পা ্পস 



নবম অধ্যায়। 

নানাস্থানে ভ্রমণ-_কুলীনগ্রামে আঁগমন। 

ইহার পর হরিদান,কখন ফুলিয়া়/কখন শান্তিপুরে আচার্যয- 
স্ভবনে অবস্থান করিতেন) এবং কখন কখন নানাস্থানে 

ভ্রমণ পূর্বক হরিনাম ঘোষণ| করিয়া বেড়াইতেন । এই সময়ে 

তিনি একবার কুলীনগ্রামের 'থান”-উপাধিধারী সত্যরাজ 

ও রামানন্দ বস্তুর গৃহে গমন করিয়া তথায় কিছু দিন অবস্থিতি 

করিয়াছিলেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত "মেমারী” রেলওয়ে 

ট্রেষণের তিন ক্রোশ দৃক্ষিণ-পুর্ব কোণে কুলীনগ্রাম অবস্থিত । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমার্জে কুলীনগ্রাম ও তন্পিবাসী প্বস্থুজ” মহা- 

শয়েরা সবিশেষ বিখ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহপূর্ক 
হইতে ইহারা বৈষ্বধর্মাবলম্বী ছিলেন, এবং ভক্তি-শান্ত্রের 

আলোচনা করিতেন। এই বংশের মালাধর বন্থু বিশেষ সন্ান্ত 

ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, ইনিই সর্ধ 

প্রথমে বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনেকের 

মতে ইহার প্রণীত “রীকৃষ্ণবিজয়”-গ্রস্থই বাঙ্গালা ভাষার আদি 

কাব্য।* ইহশার কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়। তাৎকালিক 

₹ মালাধর বন, ১৩৯৫ শকে এই কাব্যরচনা আরম্ত করিয়! ১৪*২ শকে 

সমাপ্ত করিয়াছিলেন । যথ1 :__ 

“তেরশ পচানই শে গ্রন্থ আরম্ভন। 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ।” 

| গ্রকৃকবিজয়। 



নানাস্থানে ভ্রমণ-_কুলীনগ্রামে আগমন । ৭ও 

গৌড়েশ্বর ইন্বাকে “গুণরাজ খান” উপাধি প্রদান করিয়া 

ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও পট্রকুঞ্চবিজয়” কাব্যের বিশেষ 

প্রশংসা করিয়। বলিক়্াছিলেন,-__ 

“কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মনি করিয়া । 
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রাক়্ পষ্টডোরী লঞ্া॥ * 

গুণরাঁজখান কৈল শ্রীরুষ্ণ বিজয় । 

তাহ! এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 

“নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ নাথ ।, 

এই বাক্যে বিকাইন্ু তার বংশের হাত 1 

ভ্ীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীল|। 

* রেশষ-নির্দিত যে রজ্জদদ্বারা জগন্নাথবিগ্রহকে বন্ধন করিয়া রখোপরি 

স্থাপিত কর] হয়, তাহার নাম “পটডোরী”। শ্রীচৈন্চগ্দেব নীলাচলে অবস্থান 

কালে একবার রখযাত্রার সময় এই “পট্ডোরী” ছিণড়িয়া যাওয়ায়, সতাগাজ 

ও রাষানন্দ বনহ্ছকে তিনি বলিয়াছিলেন ;-_ : 

“কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান। 

তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ 

এই পট্টভোরীর তুমি হও যজমান। 

প্রত্তি ঘৎসর আনিষে ডোরী করিয়া] নির্মাণ ॥ 

এত বলি দিল ভারে ছিওা পট্টডোরী। 

| ইহ] দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি |” 

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা। 

ইছার পর সত্যরাজ ও রামানন্দ বন্ধ প্রতি বর্ধে রখযাত্রার সময় কুলীনগ্রাষ 

হইতে গটভোঁরী প্রস্তুত করিয়। লইয়া! যাইতেন। প্রায় ৪০* চাঁরিশত বৎসর 

অভীত হইতে চলিল, অদ্যাপি রামানন্দ রহর বংশধরেরা ঞ্রগৌরাগিদেবের 

হু 



৭8 শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ, ও তৎ্পুত্র রামানন্দ বন্য, 

মহাপ্রভুর পরিকর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইহখরা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 

ইহাদের স্ঘদ্ধে নিজ মুখে বলিম়্াছেন ১. 
“প্রভূ কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর। 

সেই মোর প্রিয় অন্ত জন বহুদূর ॥ 

কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। 

শৃকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥” 

শ্রীচৈঃ চঃ। 

হরিদাসের কুলীনগ্রীমে আগমন সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন 

উল্লেখ নাই। সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রভৃতি যে হরিদাসকে 

বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, শ্রীচরিতামূত পাঠে তাহ! অবগত 

হওয়া যায়। হরিদাস, সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রভৃতির শ্রদ্ধ! 

অনুরাগে প্রীত হইয়। কিয়ন্দিবস কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, 

এ বিষয়ের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি না আমরা অবগত 

নৃহি। কিন্ত, হরিদাস, কুলীনগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নিবিড় 

পপি শিাশিীপিপা এিশটিশিপীচ 

আদেশ মানা করিয়] প্রতি বৎসর রখযাত্রার পুর্ব্বে জগন্নাথক্ষেত্রে পট্টভোরী 

প্রেরগ করিয়া আসিতেছেন । শুনিয়াছি, এই ডো রী উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে 

শতাধিক টাকা ব্যয়িত হয়। উক্ত বংশোত্তব আমাদের কোন তন্তরঙ্গ বন্ধু-_- 

বাহার প্রতি এক্ষণে পট্ডোরী প্রেরণের ভার অর্পিত আছে, তাহার প্রমুখাৎ 

আমরা অবগন্ত হইয়াছি যে, মধ্যে ৮। ১* বৎসর পট্টডোরী প্রেরিত না হওয়ার, 

ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য জগন্নাথের পাণ্ডা কুলীন গ্রামে আসিয়াছিল। 

১৩২ সাল হইতে পুনর্ববার ঘধারীতি পষ্টডোরী প্রেরিত হইতেছে । 



নানাস্থানে ভ্রমণ-__কুলীন গ্রামে আগমন । ৭৫ 

আরণ্যের মধ্যে যেস্থানে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন, অদ্যাপি 

তাহা পরম যত্বে রক্ষিত হইতেছে। হুরিদাসের সেই ভজনস্থলী 

এখন “হরিদাস ঠাকুরের আখড়া” নামে বিখ্যাত। কাল পরি- 

বর্তনে এই স্থান এখন আর অরণ্যময় নহে। রামানন্দ বন্থুর 
ভদ্রাসমের অতি নিকটে জগদানন্দম পাঠক নামক জনৈক 

ভগবদ্তক্ত ব্রাহ্মণ বান করিতেন। ইনি প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম 

না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না) এই জন্ত হরিদাস ইহাকে 

“লক্ষপৃতি” বলিতেন, এবং ইহার ভক্তিভাব ও সাত্বিক-প্রককৃতি 

দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহার গৃহে ভোঞ্জন করিতেন । এই ভোজন- 
্ানও প্রাচীরবেষ্টিত হইয়া অপ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহা 

“হরিদাস ঠাকুরের পাট” নামে প্রসিদ্ধ । কুলীনগ্রামস্থ হরিদাস 

ঠাকুরের *আখড়া” ও "পাট" বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তীর্ঘরূপে 

পরিণত হইয়াছে । ন্ুতরাং হরিদাস যে কুলীনগ্রামে আগমন 
করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

তবে কুলীনগ্রামে তিনি কোন সময়ে আসিয়াছিলেন--মহা- 
প্রভুর আবির্ভাবে পুর্বে কি পরে-_তাহা হ্ুনিশ্চিতরূপে অবগত 

হওয়া! যায় না । এসম্বন্ধে কুলীনগ্রায়ে এইরূপ কিন্বদস্তী গ্রচ- 
লিত আছে যে, মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পরে হরিদাস কুলীন- 
গ্রামে আগমন করেন, এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের সাধুতাতে 

প্রীত হইয়া! তথায় অবস্থান পূর্বক চাতুর্দাসা করিয়াছিলেন । 

মহাপ্রভু হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেই হরিদাস তাহার 

সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। এই সময় তিনি কখন নবন্বীপে, 

কখন বা শান্তিপুরে বান করিতেন, ভক্তমগডলী ত্যাগ করিয় 

অন্তর গমন করেন নাই। সুতরাং অনুমিত হয়, ১৪২৯। ৩০ 
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শকাব্দের পূর্বে-_অর্থাৎ মহাপ্রভুর ক্তিগ্রচারের পুর্বে 
কোনও সময়ে হরিদাস কুলীনগ্রাষে আসিয়াছিলেন। 

সত্যবাজ ও রামানন্দ বনু যৰনকুলজাত হরিদাসকে সম্মান 
মহকারে গ্রহণ ও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাদের 
সমধিক উদ্বারতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল 

ইহাই নহে, হরিদ্বাসের অন্তদ্ধীনের পর, ইহারা তাহার দাঁকু" 

অয় প্রতিমূত্তি নির্খাণ করাইয়া যথারীতি তাহার প্রতিষ্ঠা করি- 
ঘ্বাছিলেন। অন্যাপি এই প্রতিমুণ্তি কুলীনগ্রামের হরিদাস- ূ 

ঠাকুরের“আখ ড়ার* একটা মন্দিরমধ্যে মহাপ্রভু ও শ্যামস্থন্মর- 

বিগ্রহের মহিত সংস্থাপিত রহিয়াছে । ফলতঃ কুলীনগ্রামের বৈষ্ঃ” 
বগণ ষে হরিদাঁসকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি করিতেন, এই ঘটনায় 
তাহ! ম্পষ্টতর প্রতীয়মান হইতেছে। হরিদাসও সত্যরাজ 

গ্রভৃতিকে বিশেষ কৃপা করিতেন। বোধহয় এই কারে 
শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কুলীনগ্রামিগণকে হরিদাসের ক্পাতাজন- 

রূপে ও তাহার উপশাখার মধ্যে গণিত করিয়াছেন । * 

* “তার উপশাখ! বত কুলীনস্বামিজন 1 সত্যরাজজ আদি তার কুপার 
ভাজন 8” প্রীচরিতামুতের এই অংশ পাঠ করিয়] কেহ কেহ মনে করেন যে, 

সতারাজ প্রভৃতি হরিদাসের শিষা ছিলেন। হৃত্রিদান মুসলমান কুলোস্তব 

হইলে সত্যরাজ প্রভৃতি কুলীনগ্রামন্থ সন্তরান্ত বাক্তিগণ তাহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার 

করিতেন না,_এইরূপ ঘুক্তি প্রদর্শন করিয়া! কেহ কেহ আবার হুরিদাঁসকে 

ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ফলতঃ সতারাজ ও 

রামানন্দ বস প্রভৃতি হরিদাঙ্গের নিকট কম্মিন্ কালেও মন্তরগ্রহণ করেন দাই, 

এবং হরিদাস কাহাকেও যন্ত্র দিয়] শিষ্য করিয়াছিলেন, এরূপ শুন] সায় ন1। 



নানাস্থানে ভ্রমণ-_কুলীনগ্রামে আগমন । ৭৭ 

হরিদাস কুলীনগ্রামে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া শাস্তিপুর 

গমন পূর্বক আচাধ্যসহ পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন। 

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামুতের আদি লীলার দশম পরিচ্ছেদে মুলশাখা 

বর্ণনার মধো সতায়াজ প্রড়ৃতিকে হরিদাসের উপশাখার দধো গণন! রুরিয়। 

এ পরিচ্ছেদেই আধার সাধারণ শাখার অন্তর্গত রূপে ইহশাদিগের উল্লেখ করিয়া- 

ছেন ; এবং একাদশ পঙ্লিচ্ছেদে নিতানঙ্গ প্রভুর শাখার. মধ্োও রামানদ্গ বহর 

নাম সমিবেশিত করিয়াছেন | প্লামানন্দ বছের পরিখারগ্ণ অঙ্যাপি গ্রনিত্যালন্দ- 

বংশীয় খড়দহের গোন্বামিগথের শিষা। কুলীনগ্রাসে হরিদাস ঠাকুরের যে 

বিগ্রহ আদাপি বিরাজিত আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে দেড়ছন্ত পরিমিত, আকৃতি 

'ুসাসমাদ ফকিরেয় ন্যায়, এবং মন্তক টুপীসমঘিত.। এখনে হন্লিযাদ ৪ 

লস্ভান ঘলিয়াই বিধ্যাত ও পুজিত হইয়! ধলিতেছেম |. . 



দশম অধ্যায়। 

নবদ্বীপে ভক্তগোষ্টীতে আগ্রমন ও শ্ীচৈতন্যসহ 

মিলন। 

০০ 

শ্রীহরিদাস, ফুলিয়ার আশ্রমে বাদ করিতেছেন, এমন সময়ে 

শুনিজেন যে,নবন্বীপের নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত 

হুইস্ব! অপূর্বব ভক্তিরসে বিভোর হইয়াছেন ) নবদ্বীপন্থ তক্তম গুলী 
তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া! দিবারাত্র হরিনীমসংকীর্ভন করিতে- 

ছেন। ভক্তির বিপুল উচ্ছ্বাসে নবদ্বীপ টলমল করিতেছে। 
ষে পূর্ণত্র্ম বেদ-বেদান্তে পসত্যং জ্ঞানমনন্তং” বলিয়া কীর্তিত 
হইয়াছেন, "ন জায়তে জ্রিয়তে বা” * যে পরমাযার জন্ম নাই 
এবং মৃত্যু নাই, তিনি কি প্রকারে জরামরণধর্দনণীল মানবরূপে 
অবতীর্ণ হইবেন, ভক্তগণ ভক্তির উচ্ছবাসে এ কথ বিস্বৃত হইয়া- 
ছেন এবং শ্রীগৌরের দেহে অষ্টসাত্বিক 1 ভাবের আবি9াব দর্শনে 

ক “ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নয়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ |” 

কঠোপনিষত, প্রথম অধায়, দ্বিতীয় বলী। 

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত নাই, ইনি নিতা জ্ঞানম্বরপ। ইনি কোন 

কারণ হইতে উৎপন্ন হ'ন নাই, এবং আপনিও অনা কোন বস্ত হয়েন নাই। 

1 “তে ততস্তম্েদ রোমাধ্াঃ স্বরতেদোহ্থ বেপধুঃ। 

বৈবর্ধামক্র প্রলয় ইতাষ্টো সাত্বিকাঃ শ্বৃতাঃ ৮ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 

সাত্বিকভাব আট প্রকার,--স্তস্ত,ছ্বেদ, রোম[ধ, (পুলক ) ম্বরতেদ। কল্প, 

বৈবর্পা, অশ্রু ও প্রলয়। (প্রলয়ঃস্মযুচ্ছ--ইতি ভরতঃ | ) 



নবদ্ধীপে আগমন ও এ্রচৈতন্যসহ মিলন । ৭৯ 

একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়। সকলেই তাহাকে ভগবানের 
পূর্ণাবতার জ্ঞান করিয়া মহানন্দে প্রমত্ত হইয়। উঠিয়াছেন। * 
হরিদাস এই সমস্ত অবগত হইয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন 
এবং মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হুইয়! ক্কতার্থ হইলেন। 

এম্তস্ত কম্প প্রশ্মের, বৈবর্ণ অশ্রুম্বরভেদ, 

দেহ' হৈল পুলকে ব্যাপিত। 

হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, 

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিতি ॥৮ 

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেম্ব। 

ক “মহাপ্রভু বিশ্বস্তর প্রতি দিনে দিনে । 

'সংকীত্তন করে সর্বব বৈষ্বের সনে ॥ 

সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বস্তর | 

লেখিতে ন1 পারে কেহ আপন ঈশ্বর ॥ 

মর্ব বিলক্ষণ তার পরম আবেশ। 

দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ 87 

“অপূর্ব দেখিয়া সব ভাগবত গণে। 

নরজ্ঞান আর কেহ ন। করয়ে মনে এ 

কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার । ্ 

কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার & 

কেহ বলে শুক বা প্রহলাদ ব1 নারদ । 

কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ ॥ 

যত সব ভাঁগবতবর্গের গৃহিণী | 
তার] বলে কৃষ্ণ আসি জন্মিলা আপনি । 

কেহ্ বলে এই বুঝি প্রভু অবতার। 

এই মত মনে সব করেন বিচার ৮ 7 

প্রচেতনা ভাগবত, মধ্যখও, ২য় জধ্যায়। 



৮০.  আ্ীহরিদাস ঠাকুর | 

. 'অট্্বিত আচার্ধ্যও এই সময়ে নবদীপের বাটাতে ঘাঁস 

ফরিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্তের মহাতাবময় অলৌকিক প্রেমো- 
চ্ছধাপ অবলোকনে তিনি তীছাকফে আর সাধারণ মানুষ জ্ঞাম 

করিতে পারিলেন না। শ্রীহরি কলি-কলুষনাশ করিয়! জীবো- 
বারের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই তাহার ধারণ হইল। 

এ বিষয়ে তিনি এক দিন রাত্রিকালে শগ্নও দেখিয়াছিলেন। 
ইতঃপুর্ব্বে কথিত হুইয়াছে, ভগবানের অবতরণের জন্য আঁীর্ধ্য 

নিরস্তর প্রার্থনা করিতেন; এত দিন পরে" তীহার প্রার্থন! 

কৃসিপ্ধ হইল মনে করিয়। আঁচার্য্ের আনন্দের আর অবধি 
রহিল না। একদিন তিনি নানা উপচান্েে শ্রীগৌরের চরণপুজ! 
করিয়। তৃপ্তিলাভ করিলেন । অদ্বৈত আঁচার্যয একজন দার্শনিক 

পণ্ডিত ছিলেন, যোগবাশিষ্ঠাদি জ্ঞানকানীয় শাস্ত্রালোচনায় 

বিশেষ আমৌদান্ুভব করিতেন । যদিও তিনি হৃদয়ে শ্রগৌ- 

দ্বকে তগবানের পূর্ণাবতাররূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কিন্ত 

জ্ঞানের সহিত তাহার সামগ্ুস্য করিতে পারেন নাই ; বোধ হয় 

এই নিমিত্ত সন্দিগ্চিত্বে, শ্রীহরি যথার্থই অবতীর্ণ হইয়াছেন 

কিনা--ইহ1 পরীক্ষা করিবার জগ্ত একদিন অকণ্মাৎ হরিদীসকে 

সমভিব্যাহারে লইয়৷ শান্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্য্ের 

মনের নিগুঢ় ভাব এই যে, 
"সত্য যদি প্রতু হয় মুই হঙ দাঁস। 
তবে মোরে রান্ধিগ্না আনিবে নিজ পাশ ॥৮ 

ইহার পর দিনে, দিনে শ্রীচৈতন্যের মহাতাব প্রকাশ পাইস্তে 
লাগিল। শ্রীবাস আচার্ষ্যের গৃছে প্রতিমিশাতে গৌরচন্দ্র সংকীর্তন 

করিতে লাগিলেন । : হন্দিধ্বনিন গর্জন হঙ্কারে বিরক্ত ও দ্ধ 



নবদ্বীপে আগমন ও ্রীচৈতন্তসহ মিলন । ৮১ 

হইয়া পাষগ্ডিগণ শ্রীবাসকে নানাপ্রকারে ভয়প্রদর্শন করিতে 
আরস্ত করিল। ইহার কিছুদিন পরে অবধৃত নিত্যানন্দ আসিয়! 

মিলিত হইলেন। নবদ্বীপে প্রেমভক্তির মহাতরঙ্গ উখিত 

হইল। শুষ্ক তর্কবাদ ও আড়ম্বরময় কর্মকাণ্ডের মরুভূমিতে 
বাস করিয়া যে সকল ধর্মপ্রাণ মহাত্বীর হৃদয় উৎকট অশাস্তি- 
অনলে দগ্ধ হইতেছিল,তীহার1 ভক্তিবারিবিন্দু পান করিয়া তৃপ্তি 

.ও শান্তি লাভ করিবার জন্ত এই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিয়া যোগ- 
দান করিলেন। অদ্বৈত আচার্ষ্যকে ভক্তমণ্ডলীতে না দেখিয়া 

একদিন চৈতন্যদেব বলিলেন, এখন কোথায় ঘরে ঘরে হরিনাম 

সংকীর্ন হইয়া! জীব উদ্ধার হইবে, কিন্তু আচাধ্য হরিদাসকে 
লইয়া! শাস্তিপুরে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্য শ্রীবামের 

ভ্রাত৷ শ্রীরাম পঙ্ডিতকে আদেশ করিলেন, তুমি গিয়! আচার্য্যকে 
লইয়া আইস। শ্রীরাম (রামাই পণ্ডিত ) যথাকালে শাস্তিপুরে 
উপনীত হইফ়। আচার্ষ্যকে শ্রীগৌরাঙ্ক প্রভুর আদেশ নিবেদন 
করিলে, অদ্বৈত পরিবারে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন । শ্রীটৈ- 

তন্য তাহার হৃদয়ের গৃঢ়ভাব জানিয়! তাহাকে আহ্বান করিয়া- 

ছেন, ইহ! চিন্তা করিয়া,ও তাহার অপরূপ প্র্্য্য দর্শনে আচার্ধ্য 

বিমুগ্ধ হইলন। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাহার সমস্ত 

সন্দেহ নিরাঁকৃত হইল। অনস্তর আচার্য বিবিধ উপচারে 

গ্রীগৌরের চরণপুজা ও তাহার স্তব করিয়৷ চরিতার্থ হইলেন । 

আচার্যের আগমনে শ্রীবা গৃহে আবার মহোৎসব আরম 

হ্ইল। | 
“সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দে উল্লাসে । 

আপন পাসরে মবে রসের আবেশে ॥ 



৮২ ীহরিদস ঠাকুর । 

সবে সব প্রশংসিয়া বলে ধন্য ধন্য । 

তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য লাবণ্য ॥ 

দিবানিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ সুখে । 

নিরবধি বিহ্বলতা৷ অন্তর কৌতুকে ॥ 
হুর্ষ্যোদয়ে নৃত্যারস্ত হয়ত রজনী । 

সন্ধ্যায় নাচয়ে সে উদয়ে দিনমণি ॥% 

| শ্রীচৈতন্য মঙ্গল--মধ্যখণ্ড । 

হরিদাস আচার্ষ্যের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি এখন 

আর যুবা নহেন ) বয়ঃক্রম অনধিক ৬০ ষাঁটি বসর । কিন্ত 
তপঃপুত পুণ্যময় দেহ এই বৃদ্ধবয়সেও অপূর্ব স্বর্গীয় শোভায় 
সমুস্তাসিত, সুদীর্ঘ সুন্দর কলেবর যেন ভক্তিরসে অভিষিক্ত । 

তিনি ভাঁবাবেশে যখন সিংহবৎ গর্জন করেন, তখন পৃথিবী যেন 
কম্পিত হয়। 

শহেনই সময়ে হালয়ে হরিদাস। 

কৃষ্ণচনামে নিরন্তর যাহার উল্লাস ॥ 

কষ্ণপদানুজমধুময়মুক্তিভূঙ্গ । 
রসের আবেশে হয় তরুণীর সিংহ | 

আচস্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া । 

আইস আইস বলি প্রভু ভাকে সম্ভাষিয় ॥৮-_শ্রীচঃ মঃ। 

শ্রীগৌরচন্ত্র হরিদাঁসকে আলিঙ্গন করিয়া! শ্বহস্তে তাহার 
অঙ্গে সুগন্ধিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন, এবং আপনার গলদেশ 

হইতে পুষ্পমাল! উম্মোচন করিয়! তাহাকে প্রদান করিলেন। 
পরে চৈতন্য প্রভু হরিদাঁসকে নিকটে বসাঁইয়া! পরমাঁদ্রে বিবিধ 
উৎকৃষ্ট সামগ্রী . ভোজন করাইলেন। শ্রীগৌরের এতাদৃশ 



নবীপে আগমন ও জ্ীচৈতন্যসহ মিলন । ৮৩. 

কৃপা লাভ করিয়া হরিদাদ অতিশয় সম্কুচিত হইলেন ও 
আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিলেন। হরিদাস এইরূপে নবহীপে 
ভক্তগোষ্ঠীতে মিলিত হইয়। নিরন্তর নৃত্য কীর্তন করিতে লাগি- 

লেন। তাহার উদ্দগ্ড নৃত্য,গভীর গর্জন,অজশ্র অশ্রপাত ও অসা- 

ধারণ দৈ্যবিনয় ব্যাঁকুলতা দর্শনে সকলে বিশেষ প্রীত হইলেন । 
একদিন শ্রীগৌবাঙ্গ, শ্রীবাস আচার্যের গৃহে, বেলা এক 

/প্রহর হইতে সমস্ত দিবা ৪ সমস্ত রজনী-এই সপ্ত প্রহর কাল 
সংকীর্তন ও আপনার মহাঁভাঁব ও এশ্বর্ধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

তক্তগণ প্রথমতঃ তাহার অভিষেক ও পুজা করিলেন। অনস্তর 

গৌরাঙ্গ হ্ুন্দর মহাঁভাবে বিভোর হইয়া ভক্তগণকে আশীর্বাদ 
ও বরপ্রদধান করেন। এই দ্দিনের ঘটনা বৈষ্গবসমাজেে "সাত 

প্রহরিষ্ী ব। মহা প্রকাশ” নামে প্রপিদ্ধ। টচৈতন্তচন্ত্র অন্যান্ত 

ভক্তের প্রতি কূপ। প্রকাশ করিয়া হরিদাসকে আহ্বান করি- 

লেন। হরিদাস আপনাকে নীচজাতি জ্ঞানে বিনয়ে কুষ্ঠিত 

হইয়। সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত তাহাকে 

সম্বোধন করিয়া বলিলেন,-হরিদাঁস! তোমার যে জাতি, 

আমারও সেই জাতি । আমার এই দেহ হইতেও তুমি বড়। 
পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমাকে যে সকল ছুঃখ যন্ত্রণা দিয়াছে, তাহা! 

শ্মরণ করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পাষগুগণ তোমাকে 

যখন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে করিতে নগরে নগরে বেড়াই- 
তেছিল, তখন আমি তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত চক্র হস্তে 

লইয়া বৈকুষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলাম ।* কিন্তু চরাচার- 
ক শ্ীচৈতনাদেব এই সমস্ত কথা মহাভাবের 'অবস্থায়। অর্থাৎ আপনাকে | 

ঈশ্বরের সহিত অভিন্নবোধে বলিতেছেন। একথা শ্মরণ রাখা! আবশ্তক ॥ 



৮৪ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

গণ-তোমার প্রাণবিনাশের জন্য অতি নির্দয়রূপে তোমাকে 

প্রহার করিলেও ভুমি মনে মনে এই পাপাচাবীদের কল্যাণ- 

কামনা করিতেছিলে। তুমি যার কল্যাশ চিস্তা কর, আমি 
ভার কি করিতে পারি? এইজন্য আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট 
করিতে পারিলাম না) কিস্ত তোমার পৃষ্টঠের প্রহার সকল 

আমি নিজ দেহে ধারণ করিলাম । হরিদাস! আমার অবতা- 

রেয় ষাহা কিছু বিলম্ব ছিল, ইহাতে তাহাও দূর হইয়া গ্নেল।, 

তোমার ছঃখ সহ্য করিতে ন! পারিয়াই আমি অবতীর্ণ হইলাম * 

হরিদাঁপ ! অদ্বৈত বুড়াই ভোমাকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়া- 
ছেন””। 

হরিদাসের গ্রতি চৈভন্ত প্রভুর ঈদৃশ কপার কথা উল্লেখ 
করিয়। শ্রবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন $-- 

“ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে । 

কিনা বলে কিনা করে ভক্তের কারণে ॥ 

“তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ। 

এই তার সাক্ষী আছে মিছ? নাহি কঙ 

যেধ! গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে। 

শীক্ষ আইন্ু তোর ছুঃখ ন! পারে! নহিতে 1 

জ্রীচৈ: ভাঃ। 

: ইঙাতে ম্তষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, হরিদাস যে সময় যধনগণের হস্তে 

নিঞজহ ভোগ করেন, তখন চৈতন্যদেব আবিভূতি হন নাই । অর্থাৎ এই ঘটনা 
১৪৯৭ শকেরও পূর্ব্বে সংঘটিত হইমাছিল। 



নবদ্বীপে আগমন ও প্ীচৈতন্যসহ মিলন । ৮৫ 

জলস্ত অন গ্রঙ্ ভক্ত লাগি খাঁয়। 

ভর্তের কিস্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥ 

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই.না জানে। 
ভক্তের সমান নাহি অনস্ত ভুবনে ॥ 

হেন কৃষ্ণ তক্ত ছুঃথে না পায় সন্তোষ । 

*. সেই সব পাঁপীরে লাগিল দৈব দোষ ॥ 
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি। 

কি বলিব হরিদাস-গ্রীতি গৌরহরি ॥$ 
হরিধাস মহাপ্রভূর এই সমস্ত করুণা-বাণী শ্রবণ করিয়া 

বিপুল আনন্দোচ্ছাাসে মৃচ্ফিত হইয়া পড়িলেন। শ্রগৌর 
বলিলেন, _- 

“উঠ উঠ মোর হরিদাস । 

মনোঁরথ ভরি দেখ আঁমাঁর 'পকাঁশ ॥” 

হরিদাঁস শ্রীচৈতন্তের কথায় বাহাজ্ঞান লাঁভ করিলেন, এবং 
অঙ্গনে লুষ্ঠিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে 

প্রীগৌরের স্তব করিয়! বলিতে লাগিলেন ;_-- 
“বাপ বিশ্বস্তর প্রভূ জগতের নাথ । 

পাতকীরে কর রুপা পড়িক তোমাত ॥ 

নিগুণ অধম সর্ধ জাতি বহিষ্কৃত । 
মুঞ্জি কি বলিব গ্রভু তোমার চরিত ॥ 

দেখিলে পাততক মোরে পরশিলে স্বান। 

মুখর কি বলিব প্রভূ তোমার আখ্যান ॥ 

এক সত্য করিয়াছ আপন ৰদনে | 

যেজন তোমার করে চরণ ক্ষরণ 1. 

৮ 



৮৬ শ্রীহরিদস ঠাকুর । 

কীটতুল্য হয় যদি তারে নাহি ছান্ু। 
ইহাতে অন্তথ1 হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥* 

“ছেন তোর চরণম্মরণস্থীন মুঞ্রিঃ। 

তথাপিহ প্রভূ মোরে ন৷ ছাড়িল তুঞ্রি ॥ 

তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার। 

এক বহি প্রভূ কিছু না চাহিমু আর ॥* 

প্রীচৈতন্ত বলিলেন, হরিদাস ! বল, বল তোমার কি প্রার্থনা? 

তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। হরিদাস করযোড়ে 

বলিলেন, প্রভূ, আমি পাপী, তথাপি আমার বড় আঁশ, যে, 

তোমার ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়! যেন আমি 

জন্ম জন্ম জীবন ধারণ করি। ইহাই যেন আমার ভজন 

সাধন হয়। আমি মহাপাপী, ইহাঁতেও আমার অধিকার 
নাই। র 

"মুগ অল্প ভাগ্য প্রভূ করে? বড় আঁশ । 

তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস। 

তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ 

সেই সে ভজন মোর হুউ জন্ম জন্ম । 
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধন্ম ॥ 

তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর। 

মফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয় তোর ॥ 

এই মোর অপরাধ যেন চিত্তে লব । 

মহাপদ্র চাঁহয়ে যে মোহাঁর যোগ্য নয় ॥ 

প্রভুরে নাথরে মোর বাঁপ বিশ্বস্তর। 

মৃত মুঞ্ি মোর অপরাধ ক্ষম। কর ॥ 
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শচীর নন্দন বাঁপ কপা কর মোরে। 

কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে ॥৮ 

প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া হরিদাস এইরূপে অনেক দৈম্ঠেক্তি 

করিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ হ্ন্দর তাহাকে সাস্বনা দিয় বলি- 

লেন, হরিদাস ! তুমি দৈন্ত পরিত্যাগ কর। মুহূর্তমাত্র যে 

তোমার সঙ্গলাভ করে, সে-ই তক্তশ্রেষ্ঠ, সে-ই ভগবানকে লাত 

ফরিবে। আমি নিরন্তর তোমার হুদয়ে বাস করিতেছি। 

তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিলেই আমাকে করা হয়। তুমি প্রেম- 

ভোরে সর্বদা আমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। হরিদাস! 

“মোরস্থানে মোর গর্ব বৈষ্বের স্থানে । 

বিনা! অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দ্বানে ॥” 

হরিদাসকে শ্রীগৌরচন্দ্র যখন এই বর দান করিলেন, তখন 
ভক্তগণ মহোলাসে হরিনামের জয়ধবনিতে আকাশমগুল কম্পিত 

করিয়। তুলিলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্য প্রভুর ক্কপা স্মরণ 

করিয়া কেবল আনন্দাশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জাতি- 

কুলের অভিমান যে মিথ্যা অভিমান মাত্র, এবং ভক্ত যে বংশেই 

জন্মগ্রহণ করুন, তিনি যে সকলের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র, এই 

উপদেশ দ্বিবাঁর জন্য হরিদাসের মাহাস্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে পরমভাগবত 

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন )-_- 

“জাতিকুল ক্রিয়৷ ধনে কিছু নাহি করে। 

প্রেমধন আর্তি বিন! নাপায় কৃষেরে ॥ 

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। 

তথাপিহ সর্বোত্তম সর্ধশাস্ত্রে কহে॥ ; 



৬৮ আ্ীহরিদাস ঠাকুর 

এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস্স। 

ব্রহ্মাদিয ছুল্সভি দ্বেখিল পরক+শ ? 
যে প্রাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জ্বাতিবুদ্ধি করে। 

জন্ম জ্বল্স অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥ 

_হুরিদাঁস স্তৃতি বর শুনে যেই জন। 
অবশ্ত মিলিবে তাবে কুষ্-প্রেমধন ॥ 

শ্র বচন মোর নহে সর্ব শাস্ত্রে কর । 

_ভক্তাখ্যান শুনিলে ক্ৃষ্ণেতে ভক্তি হুয় ॥ 
মহঠভক্ত হরিদাস জয় অয় জন ॥ 

হরিদাস পরশনে সর্ব পাপক্ষয়ু ॥ 

কেহু বলে চতুন্ম,খ যেন হরিদাস । 
কেহ বলে যেন প্রহলাদের পরকাশ ॥ 

সর্বমতে মহাভীগবত হরিদাস । 

চৈতন্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলান ॥ 

ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাল হেন সঙ্গ। 
, নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ 

হরিদাস স্পশ বাঞ্ছ৷ করে দেবগণ। 

গঙ্গীও বাঞ্ছচেন হরিদাঁসের মর্জন ॥ 

স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস। 

ছিণ্ডে সর্বজীবের অনাদি কম্মপাশ ॥ 

প্রহলাদ যে হেন দৈত্য কপি হন্মান 1 
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম ॥৮ 



একাদশ অধ্যায় । 

নবদ্বীপে হরিনামপ্রচার | 

হরিদাস নবদীপধামের ভক্তমণ্ডলীতে বান করিতেছেন। 

একদিন শ্রীগৌরাঞ্গ পরিকরগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া ইঞ্টালাপ করি: 

তেছেন, এমন সময়ে হরিদাস হরিগুণ গান করিতে করিতে তথায় 

উপনীত হইলেন। 
নশুদ্ধ অক্রুরমণি স্টিক গলায়। 

হেমমণি মগ্তীর মুখর ছুই পায় ॥ 

পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন । 

প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জন | 
নির্ভর প্রেমায় নাঁচ প্রভূর সন্ম,খে। 

বঙ্গাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ সুখে ॥? 

শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল। 

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর গ্রভৃতি সকলেই 
উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে, 

“ছাপিয়৷ কহিল! গ্রভূ ভক্ত সবাকারে। 

এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥ 

নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ বৈসে যত জন । 

চগ্ডাল ছুর্গতি কিবা ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ 

সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থবরি | 

অনায়াসে মবলোক যাঁউ ভবতরি ॥” 

_ শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল। 
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শ্রীচৈতন্ত প্রথমতঃ নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন, 

আমার আদেশে তোমরা এই নগরের গৃহে গৃহে গমন 
করিয়া হরিনাম উপদেশ করিবে,এবং দ্বিবাবসাঁনে আমার নিকট 

আসিয়! সংবাদ দিবে। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়। হরিদাস ও নিত্যানন্দ 
নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ৰলিতে 

লাগিলেন ) 

“বল কুঙ্ণ গাঁও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্জেরে ॥ 

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন । 

হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন |” 

শ্রীচৈন্ ভাগবত, মধ্যথণ্ড | 

ইহশদের উভদ্বের সন্নযাসিবেশ অবলোক্ষনে গৃহস্থগণ সস- 

স্রমে অগ্রসর হইয়া “ভিক্ষা”-নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল। ইহার! 

বলিলেন, আমরা আর কোন ভিক্ষা চাইনা, কেবল 
"____ এই ভিক্ষা । 

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা] ॥৮ 

-. ইহণদদিগের এই অপরূপ ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া নগর- 
বাসিজনগণ বিস্মিত হইল; এবং নগরমধ্যে মহ। আন্দোলন উপ- 

শ্িতকরিল। কেহ নিন্দা করিল, কেহ প্রশংসা করিল । কেহ 

বলিল,হ হ! আমর! হরিনাম করিব । যাহার! শ্রীবাসগৃহে নিশা- 

কীর্তনে প্রবেশ করিতে না পাইয়। ফিরিয়। আসিয়াছিল, তাহারা 

"মার মার” করিয়া আসিল ও বলিত্তে লাগিল, তোমরা সঙ্গ. 

দোষে পাগল হইয়া! এখন আমাদিগকে পাগল করিতে আপি- 

কাছ। নিমাই পণ্ডিত সৰ নষ্ট করিল, ইহারই দোষে স্ভ্যভব্য 
লোক সকল পাঁগ্রল হই! গেল। কেহবা বলিল )-- 



নবদ্বীপে হরিনামপ্রচার | ৯১ 

*»-»এ দুজন কিবা চোর চর। 

ছল করি চট্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর। 

এমত প্রকট কেন করিবে স্থজনে । 

আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥* ্ 

নগরবাঁসিগণের এই সকল কথা শুনিয়। হরিদাস ও নিত্যানন্ব 

হান্য করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহারা শ্ীগৌরের আজ্ঞা- 

ক্রমে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হুইয়! প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে হরি” 

' নাম ঘোষণ| করেন, আর সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরচরণে প্রচারবৃত্তান্ত 
নিবেদন করেন। একদিন ইহারা নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে: 

ছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, ছুইজন বিকটমুত্তি মদিরোন্মত্ত 
ব্যক্তি পথিমধ্যে ছুটাছুটি ও পরস্পর মারামারি করিতেছে । 

নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ইহাদের নাম জগাই 

ও মাধাই। ইহারা ছুই ভাই বাহ্ষণ সন্তান, কুসঙ্গে পড়িরা চুরি 
ডাকাতি মদ্যপান গোমাংস ভোজন পর্ত্রীহরণ গোবধ ত্রহ্মহত্য) 

রীহত্যা ইত্যাদি কোঁন পাঁপকেই ইহারা পাপ বলিষ! গ্রাহ করে 
না। এই ছুই পাষণ্ডের ভয়ে সমুদয় নবদ্বীপবাদী সর্বদ! 
সশঙ্ক । এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের করুণহৃদয় ব্যথিত 

হইল। পাপীর দুর্গতি দেখিয়! তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ;-_ 

যদ্ধি এই মহাঁপাপী ছুইজনার উদ্ধার না হইল, তবে আর প্রভু 
অবতীর্ণ হইয়। কি করিলেন? এখন ইহারা মদ্যপানে যে 

প্রকার মত্ত হইয়াছে, সেইরূপ যদি শ্রীহরির নামরসে উন্মত্ত 

হইয়া অশ্রুপাঁত করে,-এখন লোকে ইহাদের ছায়! স্পর্শ করিলে 

গঙ্গান্নান করিয়া! পবিত্র হইতেছে, কিন্তু ইহাদিগকে স্পর্স 

করিয়। তাহারা, যদি গম্গান্নান জ্ঞান করে, তবেই "আমাদের 



৯২ ্ীহরিদাস ঠাকুর | 

হরিনাম প্রচার করা সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি 

হুরিদাসকে বলিলেন, দেখ হরিদাস! পাপী ছুইজনার ছূর্দশ। 
একবার দেখ। ইহাদের যমযন্্ণা স্মরণ করিয়া আমার 

হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে । যবনগণ তোমার প্রাণান্ত করিবার 
জন্য তোমাকে নিদারুণরূপে প্রহার করিয়াছিল,কিস্ত তুমি তাহা- 

দের শুভকাঁমন। করিয়! ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলে । 

তুমি ইহাদের শুভাম্ুসন্ধান করিলে ইহা পরিত্রাণ পাইতে 
পারে। তোমার সংকল্প প্রভূ কখনও অন্যথা করিবেন না।' 

হরিদাস নিত্যানন্দের অভি প্রায় ভালরূপ জানিতেন,বলিলেন +-- 

"তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয় ॥ 

আমারে ভাণ্ডাঁও যেন পশুরে ভণ্ডাও | 

আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখা ও ॥% 

অনন্তর নিত্যানন্দ ও হরিদাস, ছুইজনে পরামর্শ করিয়া 

অগাই মাঁধাই-এর নিকট পর্পাপছারী হরিনাম প্রচার করিতে 

সংকল্প করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন )-- 

“সবারে ভজিতে কৃষ্ণ গ্রভৃর আদেশ। 

তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ ॥ 

বলিবার ভারমাত্র আম। দোহাকার। 

বলিলে না লয় যবে সেই ভার তার ॥৮ 

নিত্যানন্দ ও হরিদাপ, জগাই মাধাই-এর প্রতি অগ্রসর 

হইবামাত্র নগরের ভদ্রলোকগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া 
বলিল, আপনারা কি ইহাদের নিকট গিয়া প্রাণ হারাইবেন ? 

এই পাষগডদের কি সন্যানী বলিয়া কোন জ্ঞান আছে? তাই 

আপনারা! এত সাহু করিতেছেন? নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
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একথা গ্রাহ করিলেন না, শ্রীহরি ম্মর্ণ করিয়া অগ্রসর হইলেন, 

এবং তাহাদের কথ। যেন জগাই মাঁধাই শুনিতে পায়, একপ 

স্থানে দণ্ডাপ্সমাঁন হুর! উচ্চরবে বলিলেন 7-_ 
... শবল কৃষ্ণ ভঙ্গ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম। 

স্কষ্ মাতা কৃষ্ণ পিত। কৃষ্ণধন প্রাগ ॥ 

তোম! সব লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার । 

হেন কৃষ্ণ ভ্জ সব ছাড় অনাচার ৪, 

এই কথ শুনিবামাত্র জগাঁই মাঁধাই মাথ! তুলিয়া! চারিদিকে 
চাঁহিল, এবং মহাত্ুদ্ধ হইয়া “থর ধর ধর” বলিয়! নিত্যানন্ব ও 
হরিদাসের প্রতি ধাবমান হইল । পাষগুদের বিকটমুর্তি দর্শনে 
€ তৈরব হুঙ্কার তর্জন গর্জন শ্রবণে ভীত হইয়। উভয়ে প্রস্থান 

করিলেন; জগাই মাধাইও পশ্চান্ধাৰিত হইল, দর্শকগণের মধ্যে 
কেহ ব! “হায় হায়” করিতে লাগিল, আবার ফেহ কেহ 

বলিল, নারায়ণ আজ ভগ্ডতপন্বীদের উচিত শান্তি করিলেন। 

যাহ! হউক, প্রচাঁরকদ্বপ্ন পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। হঙ্মি- 

ছাস বৃদ্ধ_যুবা নিত্যানন্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়িতে ন। পারিষ্ক! 
শ্হস্য করিয়া! তাহাকে বলিলেন, ভগবান ঘবনগণের হস্ত হইতে 
রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজ তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যুন্তে 

প্রাণটা গেল) চঞ্চল লোকের কথায় মদ্যপায়ীকে কঞ্চনাম 

উপদেশ করিলে এই প্রকার শান্তিই হয়। তথন ছুই জনে 

“আনন্দ কোন্দল” উপস্থিত হইল । নিত্যানন্দ বলিলেন, আমি 

কিসে চঞ্চল হইলাম? প্রভুর আদেশে আমর! ছুইজনে হরি- 

নাম প্রচার করিতে আলিয়াছি, তাহার আদেশ লজ্ঘনও করিতে 

পারি না, আদেশ পালন করিলেও আবার এই বিপদ । ছুই 



৯৪ জীহরিদাস ঠাঁকুর'। 

জনে উপদেশ করিয়! আমিই কেবল দোষভাগী হইলাম, এ 
তোমার কেমন বিচার ! জগাই মাঁধাই তখনও ইহাদের অহু- 

সরণ করিয়) তজ্জন গঞ্জন করিতেছে, শেষে মদ্যের বিক্ষেপে 

€নেশার বৌকে ) ছুই জনে বিবাদ বাধিয়! গেল। নিতাই ও 

হরিদাস এ যাত্র! রক্ষা পাইয়! শ্রীগৌরচন্ত্রের নিকট উপস্থিত 

হইলেন ও সবিশেষ সমস্ত বৃত্বীস্ত নিবেদন করিলেন। 
শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইএর বিবরণ "শ্রবণে প্রথমে ক্রোঁধ- 

প্রকাশ করিলে. নিত্যানন্দ বলিলেন, ধার্মিক ব্যক্তি শ্বভাবতঃ 

হরিনাম করে, তাহাতে আর তোমার মহিমা কি? কিন্তু এই 
ছুই জন পাপকর্মনব্যতীত আর কিছুই জানে না। ইহাদিগকে 
যদি হরিনামে কীদাীইতে পার, তবেই তোমার পতিতপাবন 
নাম সার্থক। বিশ্বস্তর হাস্য করিয়। বলিলেন, নিতাই ! ইহার! 
ঘখন তোমার দর্শন প।ইয়াছে, এবং তুমি ইহাদের মঙ্গল কামন| 
করিতেছ, তখন অচিরাৎ শ্রীহরি ইহাঁদিগকে উদ্ধার করিবেন। 

ভক্তগণ শ্ীগৌরের এই আশ্বাসবাক্যে গ্রীত হইয়! জয়ধ্বনি করি- 

লেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্ধয ও হরিদাসের মধ্যে পরম্পর 

পরিহাসরসিকতা চলিত। হরিদাস রহ্স্যচ্ছলে নিত্যানন্দের 

গ্রচারবৃত্তাস্ত আচার্ধ্যকে এইরূপে বলিতে লাগিলেন )--. 
“চঞ্চলের সঙ্গে প্রভূ আমারে পাঠায় । 

আমি থাকি কোথা গেব! কোন্ দিকে যায় ॥* 

“কিছুই ন| কহি আমি ঠাকুরের স্থানে । 
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥ 

মহা মাঁতোঁয়াল ছুই পথে পড়িয়াছে। 

ক্ষ্$ উপদেশ গ্রিগ্না কহে তার কাছে॥ 
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মহাঁক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার। 
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার ॥” 

হরিদাঁদের কথার বৃদ্ধ অদ্বৈতৈর হাস্যরস উচ্ছলিত হইল। 
তিনি হাঁপিয়া বলিলেন, নিতাই একজন মাতাল, মাতালের সঙ্গে 

মাতালের সংযোগ ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্ত তুমি নিষ্ঠাবান 
তক্ত হইয়া তাহার মধ্যে কেন? হরিদাস! আমি নিতাই-এর 

চরিত্র বিলক্ষণ জানি, দে নিজে মাতাল, আর সকলকে মাতাল 
করিয়া তবে ছাড়িবে। ছুই তিন দ্বিন পরে দেখিবে, জগাঁই 

মাধাই মাতাল ছুইটাও ভক্তগোঠীতে আসিয়া নিমাই ও নিতাই- 

এর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে, ইহার! সব একাকার করিবে, এস, 
এই সময় তুমি আমি "জা”ত” লইয়া পলায়ন করি । 

ইহার পর নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই মাধাই-এর পরি- 
ত্রাণ হয়। মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে মটকীভাঙ্গ। প্রহার 

করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও 

আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । নিত্যানন্দের অলৌকিক প্রেম ও 

ক্ষমা দর্শনে জগাই মাধাই-এর হৃদয় পরিবর্তিত হয়। ইহাদের 
উৎকট অনুতাপ ও রোদন বিলাপ দর্শনে লোকে বিশ্বয়ে স্তম্ভিত 

হইয়াছিল। পরে ভক্তদলে ' মিলিত হইয়া ইহারা পরম সাধু 
হইয়! উঠিরাছিল। জগ।ই মাধাই-এর উদ্ধার অতি অলৌকিক 
ঘটনা। এই সকল বৃত্তান্তের সবিস্তার বর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেশ 

নহে, প্রসঙ্গতঃ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হুইল মাত্র । 
অতঃপর শ্রীগৌরাম্ধ একদিন চন্দ্রশেখর আচার্যের ভবনে 

প্রকৃতি-বেশে অভিনয় করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস 

গ্রভৃতি কেহ বিদূষক, কেহ নারদ ইত্যাদি সাজ্িয়াছিলেন। হরি- 



৯৬ প্রীহরিদাস ঠাকুর। 

দাস বৈকুষ্ঠের কোহোয়াল সাজিয়! হরিনাম ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন৷, হরিদাসের মন্তকে প্রকাণ্ড পাগড়ী, পরিধাঁনে ধটী, 

হস্তে বলয় ও অঞদ, পায়ে নুপুর, ওয্ে কৃত্রিম এক যোঁড়া বড় 
€াঁফ, হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি ১_-এই বেশে হরির্দান গ্রাথমে রঙস্থলে। 
প্রবেখ করিলেন ও চারিদিকে ভ্রধণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

হে ভাই সকল! আজ জগতের, প্রাণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষমী- 
বেশে নৃত্য করিবেন, অতএব তোমরা ইন্জিয়গ্রাম সংঘত করিয়! 
সাবধান হও । 

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান । 

নাচিৰ লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ | 

হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায় । 

সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায় ॥ 

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম। 
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥৮ 

হরিদাসকে এই বেশে দর্শন করিয়া দর্শকগণ হাসা সংবরশ 
করিতে পারিলেন নাঁ। তেকহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, *কে- 

ভূমি? এখানে কিজন্য আসিয়াছ ?” হরিদাস গৌফ মুচড়া- 
ইতে মুচত্ভাইভে দম্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন )-_ 

*“_.--আমি বৈকুঞ্ কোটাল। 

কষ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল | 
বৈকু ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এরা । 

প্রেমতক্তি লোটাইব ঠাঁকুর সর্বাথা ॥ 
লক্জীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে । 

প্রেষনক্তি লুটি, আজি হও সাবধানে ॥৮ 



নবদ্ধীপে হরিনামপ্রচার | ৯৭ 

কথিত আছে, এই অভিনয়ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ আদ্যাশক্তির 

বেশে হুরিদাসকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া! স্তন্যপান করাইয়া- 
ছিলেন। | 

“তবে সেই ঈশ্বরী হবিদাসের কর ধরি 

কোলে বসাইল সে হাসিয়া ॥ 
বসিয়া তাহার কোলে হরিদাস হাসি বলে 

পঞ্চম বরিষের যেন শিপু । 

আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে আনন্দিত সর্বজনে 

হরিষ পাইল পক্ষীপণ্ড 1” 

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল। 



ঘাদশ অধ্যায়। 

নবদ্বীপ হইতে পুনর্বার শান্তিপুর গমন । 

্ীগৌরাঙ্গ অধৈতত আচীর্য্যকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, 

আচার্যের তাহা ভাল লাগে না, শিষ্যও দাসভাবে থাকিতেই ' 

তাহার আন্তরিক ইচ্ছা । কিন্তু চৈতন্য গ্রভু জোর করিয়া তাহার 

পদধূলি গ্রহণ করেন, এজন্য তিনি হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া, পুর্বব 

অধ্যায়ে বর্ণিত অভিনয়ের পর একদিন শাস্তিপুরের বাটাতে 

আদিলেন। আঁসিয়। “যোগবাশিষ্ট” অবলম্বনে কেবল জ্ঞান- 

মাহাঁত্মা ব্যাথ্য! করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ, গৌরচন্ত্র ইহা 
জ্ঞাত হইয়া তাহাকে শান্তি দিবেন, তাহা হইলেই তাহার মনো 
ভিলা পূর্ণ হইবে। হরিদাদ আচার্ষ্যের ব্যাথা] শুনিয়! হাসিতে 

লাগিলেন। 

কএক দিন পরে, শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে 

শাস্তিপুরে আগমন করিলেন। আচার্য ভক্তিবাদ খণ্ডন করিয়। 

জ্ঞানকাণ্ের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিতেছেন দেখিয়। তিনি তাঁহাকে 

শাসন করেন। আচার্য্য, মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিয়া 
শ্রীগৌরের চরণে পতিত হুইয়! অনেক স্তবস্তৃতি করিলেন। 

হরিদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, আচার্য্য ও নিত্যানন্দ, এই প্রতৃত্রয়ের 
সঙ্গে কএক দিন শাস্তিপুরে পরমাননে বাদ করিলেন। পরে 

সকলে আবার নবদধীপ আগমন করিয়া ভক্তমগ্ুলীতে মিলিত 



নবদ্বীপ হইতে পুনর্ববার শাস্তিপুর গমন । ৯৯ 

হইলেন। নবদ্বীপ আবার কীর্ভন-কোলাহলে আন্দোলিত 

হইসস। উঠিল। 
*নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস। 

এই তিন সঙ্গে প্রভু আইল! নিজ বাস ॥ 
শুনিল বৈষুব সব আইলা ঠাঁকুর। 
ধাইয়া আইল! সব আনন্দ প্রচুর ॥» 

এই সময়ে শ্রীগৌরচন্ত্র মহা উচ্ছাস প্রমত্ত হইয়া নবদ্বীপে 
নগর সংকীর্তন করেন। সহম্্র সহম্র লোক নানাসাজে সজ্জিত 

হইয়! মুদঙ্গমন্দিরা! শঙ্খ করভাল প্রভৃতির বাদাযোগে নিশাকালে 

এই মহোৎসবে প্রমত হইয়াছিল। ইহার সবিস্তার বিবরণ 

বিবৃত করিলে স্বতন্ত্র একখানি পু্তক হয়। এই সংকীর্তন 

চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে হরিদাস এক সম্প্র- 
দায়ের অধিনায়কত! করিয়াছিলেন ।* | 

এইরূপে হরিদাস, মহাপ্রভুর সন্্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত প্রা 

সম্বংসরকাঁল নবদ্বীপে ভক্তসমাজে বাস করিয়াছিলেন । গৌরাঙ্গ- 
প্রভু শিখাস্থত্র পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ভক্ত- 

* যথা শ্রীচৈতনা ভাগবতেঃ-_ 

“আচাধ্য গোনাঞ্রি আগে জনকত লঞ্া । 

_ নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হা] ॥ 
তবে হগ্িদাঁস কৃষ সুখের সাগর । 

আজ্ঞায় চলিল! নৃত্য করিয়! সুন্দর | 

কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতান্বতে লিখিত আছে ;--- 

«আগে সম্প্রদায় নৃতা করে হরিদান। 

মধ্যে নাচে আচাধ্য পরম উল্লাস ॥% 



৯০০ শ্রীহরিদস ঠাকুর | 

মণ্ডলীতে এই কথ। প্রচারিত হইবামাত্র সকলেই বিষণ ও অরিয়- 
মাঁণ হইয়! নাঁনাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন! হরিদাস, 
রোদন করিতে করিতে শ্রীগৌরের চরণতলে পতিত হইয়! 

আত্মসমর্পণ করিলেন। যথ৷ শ্রীচৈতন্যমজলে £-- 

“পঁছ পায়ে হরিদাস করি নমস্কার । 

আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার ॥৮ 

হরিদাস চৈতন্যপ্রভূর সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছ! করায়, তিনি. 
নিষেধ করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণার্থ কণ্টকনগরী 

( কাঁটঞ। ) গমন করিলে হরিদাস বিষগ্রহদয়ে ফুলিয়ায় আপনার 

তপস্যাশ্রমে গমন করিলেন । 

শ্রীগৌরচন্দ্র ১৪৩১ শকের মাঘমাসে ** কণ্টক নগরীতে 

শ্রীকেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা! ও *্শ্রীকঞ্চচৈতন্য” নাম গ্রহণ 

পূর্ব্বক রাটুদেশ ভ্রমণ করিয়! হরিদাসের ফুলিয়! গ্রামে আগমন 
করেন। চৈতন্ত প্রভুকে দর্শনার্থ তথায় লোকারণ্য হইল। 

তিনি তথ! হইতে শাস্তিপুরে আচাধ্য ভবনে আগমন করিলেন। 

হরিদাসও প্রভুর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। হরিধ্বনিতে 
শীস্তিপুর কোলাহলময় হইল, প্রভুর দর্শন পাইয়! ভক্তগণ সমস্ত 

ছুংথ বিস্থৃত হইলেন। আচার্ধ্যগৃহে মহামহোত্সব আরম্ভ হইল । 

ক্* “চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। 

তার শুরু পক্ষে প্রভূ করিলা সঙ্লাস ॥ 

জ্রীচৈঃ চরিতানৃত, মধালীলা। 

“মকর নিকটে কুম্ত আইসে ছেন বেলে । 

সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ৪? 

প্রীটৈঃ মঙ্গল) মধ্যখও্ড। 



নবদ্ষণপ হইতে পুনর্ববার শাস্তিপুর গমন । ১০১ 

আচার্য মহা! আয়োজন করিয়া! চৈতন্তচন্দ্রকে তোজন করা- 

ইলেন। তভোজনের সময় শ্রীচৈতন্য, মকুন্দ ও হরিদাপকে 
আহ্বান করিলেন । হরিদাস যোড়হস্তে বলিলেন, প্রভূ, আমি 
অতি অধম নীচ জাতি, আমি বাহিরে একমুস্টি ভোজন করিব। 

প্রভু আর কিছু বলিলেন না, নিত্যানন্নকে সঙ্গে লইয়! ভোজন 
করিলেন। অনস্তর সংকীর্তন আরস্ত হইল, হরিদাস এই কীর্ভনে 

উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। তদনস্তর চৈতন্তচন্ত্র তক্তগণকে প্রবোধ 

দিয়া নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে, হরিদাস 

অশ্রুবিসর্জীন করিতে করিতে বলিলেন ১-- 

“নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি । 
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ 

মুড়ি অধম নাপাইন্ছ তোমার দরশন। 

কেমতে ধরিব এই পাপি্ঠ জীবন ॥ | 

শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যলীলা। 

চৈতন্তপ্রভূ বলিলেন, হরিদাস! তুমি দৈন্য সংবৰরণ কর, 

তোমার দৈন্ রোদনে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে । আছি 

তোমার জন্ত জগন্নাথ গ্রতৃকে নিবেদন করিয়া! তোমাকে শ্রীপুরু- 

ষোতষে লইয়া যাইব । অতঃপর শ্রীচৈতন্তচন্দ্র আচাধ্যের 

অনুরোধে আরও কএকদিন শান্তিপুরে বাস করিয়। রোক্দ্যমানা 

জননী ও শোকাকুল ভক্তবৃন্দকে সান্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন, 
এবং নিত্যানন্দ প্রসৃতিকে সঙ্গে লইয়া নীলাচল উদ্দেশে বছি- 

তি হইলেন। হবিদাস, ফুলিয়। গমন করিয়া শ্বীক্ষ আশ্রমে 

বাম করিতে লাগিলেন । 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

শ্রীপুরুযোত্ম গমন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শুর্ুপক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ 
'করিয়। নীলাচলে উপস্থিত হয়েন, এবং ফাল্গুন চৈত্র এই ছুইমাস 

তথায় অবস্থিতি করিয়া! ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাঁসে তীর্ঘত্রমণার্থ 

দক্ষিণাগথে যাত্রা! করেন। তীর্ঘভ্রমণে ছুই বৎসর অতিবাহিত 
করিয়া তিনি ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্বেই নীলগিরিতে 
আনিয়া উপনীত হুইলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পণ্ডিত 

প্রভৃতি মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন মংবাদ বঙ্গদেশে প্রেরণ 

করিবার জন্ত পরামর্শ করিলেন, এবং মহাপ্রভুর তীর্থবাঙার 

সঙ্গী কৃষ্ণদাঁস নাম। ব্রাহ্মণযুবককে এই কার্যে নিয়োগ করি- 

লেন। কৃষ্ণদাস প্রথমতঃ নবদ্বীপ, তৎপরে শাস্তিপুরে আচার্ধ্য- 

ভবনে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ নিবেদন করিলেন। এই সংবাদে 

বঙ্গদেশের ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দধার! প্রবাহিত হুইল। 

নাঁনাস্থান হইতে তাহারা আচার্য্ভবনে মিলিত হইতে লাগি- 
লেন। নুহ্ৃৎসমাগমে আগচাধ্যগৃহে মহামহোত্মব আরম্ভ 

হইল; হরিদাস এই মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়৷ পরমানন্দলাভ 

কষরিলেন। 

অনস্তর আচার্ধ্য ভক্তগণের সহিত যুক্তি করিয়া চে 

চরণ দর্শনোদ্দেশে নীলাচল গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, 

এবং শচীমাতার অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত সকলকে সমভিব্যাহারে 



স্ীপুরুষোতম গমন । ১০৩ 

লইয়া! নবদ্বীপে আগমন করিলেন। সম্ভবতঃ হরিদাদও আচা- 

ধের সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। ইহার পর হরিদাস, 

আচার্য প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নীলাচল উদ্দেশে যাত্র! করিলেন । 
এই সময় হরিদাসের বয়ঃক্রম আনুমানিক ৬২৬৩ বৎসর ; এই 

বুদ্ধবয়সে হরিদাস যুবার ন্/প্প উতৎ্মাহ ও উদ্যম সহকারে পথ 

অতিক্রম করিয়! যথা স্ময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । 

হরিদাস যবন কুলোপ্তভব বলিয়া আপনাকে অতি নীচ ও 

পতিত জ্ঞান করিতেন, এবং পাছে অন্যের মর্য্যাদাভিঙ্গ হয়, 

এজন্য সতত সম্কুচিত ও বিনীত ভাবে থাকিতেন। তাহার 

অলৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া! সকলেই তাহাকে পরম সমাদর ও 
শ্রদ্ধাতক্তি করিতেন, ইহাতে তাহার হৃদয়ে কোনরূপ অভিমান 

বা গর্ব উপস্থিত হওয়া দুরে থাকুক, আরও অধিক পরিমাণে 
তিনি লঙ্জিত ও সঙ্কচিত হইয়া পড়িতেন। ছুঃখের বিষয় 

বর্তমান সময়ে ইহার বিপরীত চিত্রই আমরা সর্ধদা প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি । হরিদাসের মনে সর্বদাই এই চিস্তা,-পাপকুলে 
আমার জন্ম-আখাঁর দেহমন সর্বক্ষণ অপবিত্র, জগন্নাথদেবের 

মন্দির সমীপে গমন করিতে আমার অধিকার নাই । এইপ্রকার 
চিন্তাতে হরিদাস আপনাকে অতি নীচ ও মলিন জ্ঞান করি 

অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ন1, রাজ- 

পথের একপ্রান্তে থাকিয়া দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন পুর্ববক 

দ্রণ্ডবত প্রণাম ও রোদন করিতে লাগিলেন। 

এই ধাত্রায় বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ছুইশত ভক্ত মহাপ্রভূকে 

দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর আশ্রম-_ 

কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে হরিধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে 
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যাইতেছেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু অগ্রসর হুইয়! তাহাদিগকে 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন 'করিয়া লইয়া আসিলেন 

হরিদানকে দেখিতে ন1 পাইয়া গৌরাঙ্গপ্রতু জিজ্ঞানা! করিলেন, 
আমার হরিদাস কোথায়? তাহাকে দেখিতেছি না কেন? 

এই কথ! শুনিবামাত্র কএকজন হরিদাসের নিকট দৌড়িয়া 
গিয়া বলিলেন, প্রভূ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, শীঘ্র চল। 

হরিদাস করযোড়ে বলিলেন, আঁমি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, মন্দিরের 

নিকটে যাইবার আমার অধিকাঁর নাই। যদি জগন্নাথের সেবক- 

গণ দৈবাৎ আমাকে স্পর্শ করেন, সর্কাদাই এই ভয় হয়। যদি 
কোন নির্জন টোট! *% মধ্যে একটু স্থান পাই, তবে সেখানে 

একাকী থাকিয়। কোনরূপে কালযাপন করিতে পারি । তক্তগণ 

হরিদাসের এই প্প্রার্থন শ্রীগৌরচরণে নিবেদন করিলে, হরি- 
দাসের বিনদ্ দৈন্ দর্শনে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কাশী- 

মিশ্রের গৃহের অনতিদুরে পুস্পোদ্যান মধ্যে অভি নিভৃতস্থানে 

একথামি ঘর ছিল; মহা প্রভূ মিশরের নিকট হরিদাসের নিমিত্ত 

এই ঘরখানি ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিয়া তথায় হরিদাসের 

আশ্রম নির্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর তিনি সমাগত বৈষ্ণবগণকে 

সন্দেহে বলিলেন, তোমর! এখন নিজ নিজ বাসাক্স গমন কর, 

সমুদ্রন্নানাস্তে জগন্নাথের চূড়া দর্শন করিয়া আমার আশ্রমে 
সকলে ভোজন করিবে । 

তদনস্তর মহাগ্রভূ হরিদাসকে দর্শন দিবার নিমিত্ত পথি- 

পার্থে গি্বা দেখিলেন, বৃদ্ধ হরিদাস, পথের একপার্খ্ে পতিত 

* টোটাউদ্যান। 
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হইয়। প্রেমানন্দে নামসংকীর্তন করিতেছেন, নয়নবারিতে সর্বাঙ্ 

ভাসিয়া যাইতেছে । প্রভূকে দেখিবামাত্র হরিদা দওবৎ 
হইয়! তাহার পদতলে লুষ্িত হইলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন দাঁন করিলেন। হরিদাঁসকে স্পর্শ করিবামাত্র 
তাহার হৃদয়ে প্রেমানন্দ উলিয়। উঠিল, দুইজনে অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত প্রেমাশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন । হরিদাস কৃতাঞ্জলিপুটে 

'বলিলেন, প্রভূ, আমি অতি নীচ, পরম পামর, আপনার স্পর্শের 

কথনও যোগ্য নহি। শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে প্রবোধ দিয়া বলি- 

লেন, হরিদাস! তোমার পবিত্রতা আমাতে নাই। আমি 

নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করি। 

তুমি প্রতিমুহূর্তে সকল তীর্থস্নান এবং সমস্ত তপস্যা ও যজ্ঞাদি 
কফরিতেছ। নিরন্তর তোমার ব্দনে বেদ উচ্চরিত হইতেছে, 

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হইতেও তুমি পরম পবিত্র। এই কথ বলিয়! 

শ্রীচৈতন্য ভ্রীমভাগবতের এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন 7 

“অহোবত শ্বপচোহতো! গরীয়ান্ যজ্জিন্বাগ্রে বর্তুতে নাম তুভ্যং। 

তেপু স্তপস্তে জুহুবুঃ সন্স,রার্ধ্যাঃ ব্রহ্গানূচুনণম গৃণস্তি যে তে।”* 
"গ্রভূ দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হএা। 

প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥ 

পাশপাশি 

* যে ব্যক্তির জিহ্যাশ্রে তোমার নাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। 

ধাহার! তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাহার।ই প্রকৃত তপন্যা করেন, হোম করেন, 

তীর্থে স্নান করেন, বেদাদি অধায়ন করেন, এবং তাহারাই আধ্য অর্থাং 

সদাচারনিরত । 

্রীমন্তাগবত, ওয় স্বন্ধ, ৩৩শ অধ্যায় । 
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ছুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্মনে | 
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রত ভূত্য গুণে ॥ 

হরিদাস কহে প্রভূ ন! ছুইহ মোরে। 
মুঞ্ডজি নীচ অন্পৃম্ত পরম পাম্রে ॥ 

প্রভূ কহে তৌম। স্পর্শি পবিত্র হইতে) 
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব তীর্থে ্নান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥ 

নিরস্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন । 

দ্বিজন্তাসী হৈতে তুমি পরম পাঁবন ॥৮ 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, মধ্যলীল! । 

অনন্তর গৌরাঙ্গপ্রভূ হরিদাঁসকে, তাহার জন্য নির্দিষ্ট 

পুপ্পোদ্যানস্থিত কুটারে লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমি এই নিভৃত 
কুটারে বাপ করিয়! শ্রীহরির নাম কর। শ্রীমন্দিরের চক্র 
দেখিয়া! এইখান হইতেই প্রণাম করিও। আমি প্রতিদিন 
আসিয়। তোমাকে দর্শন দিয়া যাইব । তুমি এই স্থানে বসিয়াই 
প্রতিদিন প্রসাদান্ন লাভ করিবে। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ 

প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। হরিদাস 

নীলাচলবাসী রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্ত- 
বৃন্দের সহিত পরিচিত হুইয়। আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্ত জ্ঞান 
করিলেন। 

এই দিন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ অনুসারে ভক্তগণ তীহাঁর 

আশ্রমে সমবেত হইলে তিনি নিজ হস্তে সকলকে পরিবেষণ 
করিলেন, এবং স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দ দ্বার। হরিদাসের জন্য জগ- 
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ন্নাথ দেবের বিবিধ উপাদেয় মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিয়া নিজে 

ভোঁজন করিতে বসিলেন। 

রথযাত্রা নিকটবর্তী হইলে “গুপ্ডিচামন্দির” * মার্জনের পর. 
মহাপ্রভু পরিকরগণ সহ কোন উপবনে ভোজন করেন। এই 

গ্রাতিভোজনে সকলে যথাযোগ্যক্রমে আসন পরিগ্রহ করিলে 

মহাগ্রভু হরিদাপকে "সকলের. সহিত ভোজন ধরিবার জন্ত 

হরিদাস ! হরিদাস! বলিয়। উচ্চৈংস্বরে ডাকিতে লাগিলেন । 

হরিদীস অতিশয় কুষ্ঠিত হইয়া! দূর হইতে বলিলেন, প্রভূ রক্ষা 
করুন ! আমি ঘৃণিত অস্পৃশ্ত, ভক্তগণের সঙ্গে বসিবার অযোগ্য। 

আপনি ইহুশদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করুন, পশ্চাতে বহি্ধীরে 

গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবেন। হরিদাসের অভিপ্রায় 

বুঝিয়া গৌরচন্ত্র তীহাকে এজন্ত আর অনুরোধ করিলেন ন!। 
গোবিন্দ প্রতিদিন হরিদালকে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন, এই 

দিন মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদানন কিঞ্চিৎ তাঁহাকে 

দিয়াছিলেন। 

রথযাত্রা সমাগত হইলে শ্রীক্ষেত্র আনন্দ-কলরবে কোলাহল- 
ময় হইল । এই বৎসর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু সাঁতসম্প্রদায়ে 

মিলিত হইয়। মহাঁনংকীর্তন করিয়াছিলেন। হরিদাঁস, মহা প্রভু 

* রথযাত্রার সময়,জগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে যে স্থানে যাই] অবস্থান করেন, 

হাকে “গুভিচামন্দির” বলে। ইহী শ্রীমন্দির হইতে এক মাইল দুরে “ইন্র- 

সন) নামক দীর্ধিকার তীরে অবস্থিত । এই মন্দিরে নয় দিবস উৎদব হুইয়। 

কে। রথধাত্রার পুর্বে এই মন্দির ধৌত ও মার্জন করিতে হয়। মহাপ্রভুর 

ই মন্দিরযার্জনলীলাকে উৎকল ভাষায় “ধোয়াপাথলালীলা” বলিয়া 
ীকে। 



১০৮ প্রীহরিদাঁস ঠাঁকুর । 

ও পারিষদবৃন্দের সঙ্গে নৃত্যকীর্ভনে যোগদান করিয়। চরিতার্থ 

হইলেন। অনন্তর গৌড়ের ভক্তগণ চারিমাস বাস করিয়। 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে 
চিরজীবন বাস করিবার সংকল্প করিয়! নীলাদ্বি পরিত্যাগ 

করিলেন না; পুষ্পকাঁননস্থ শাস্তরসাম্পদ নির্জন আশ্রমে 

অবস্থান করিয়৷ নিরস্তর শ্রীহরির নামানন্দ্সমুদ্রে নিমগ্ন হুইয়! 

রহিলেন। | ৃ 
হরিদাসের নীলাচলে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে বৈষব- 

গ্রন্থকারগণের বর্ণনায় নাঁনারপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 

শ্রীচৈতন্তচরিতামূৃতের মধ্যলীলার দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে 

লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগম- 
নের সংবাদ পাইয়া! অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে হরিদাস 

নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এই মধ্যলীলার পঞ্চদশ 'পরিচ্ছেদে, 
রথযাত্রার পর আচাধ্য প্রভৃতির গৌড়ে প্রত্যাগমনের বৃত্তান্ত 

লিখিত আছে। কিন্তু ইহার মধো হরিদাসর (নামোল্লেখ 

নাই। এইমাত্র লিখিত আছে $-- উর 
“এই মত সর্বভক্তের কহি সব গুণ।' ্ 

সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন |” 

ইহার পর, এই লীলার যোড়শ পরিচ্ছেদ্দে গৌড়ের ভক্ত- 

বৃন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থবার নীলাচল আগমন ও প্রত্যাগমন 

বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে) ইহার মধ্যেও হুরিদাসের কোনরূপ 
প্রসঙ্গ নাই। সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে (অর্থাৎ ১৪৩৬ শকে ) মহা- 

প্রস্থু বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা! করিয়া বিজয়! দশমীর দিন বাত্র! 
করেন,এবং বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া! শাস্তিপুর প্রভৃতি ভাগারথী- 



শ্্ীপুরুষোভম গমন। ১০৯ 

তীরস্থ গ্রাম সকল পরিভ্রমণ পূর্বক গৌড়সন্নিহিত রাঁমকেলিতে 
আইসেন। গোৌরাঙ্গপ্রভূ এই স্থানে শ্রীমৎ রূপ ও সনাতন 

গোস্বামীকে উদ্ধার করিয়1 পুনর্বার শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য- 

গৃহে উপস্থিত হন ও শ্রীমাধবেন্ত্রপুরীর তিথি-আরাধনা উৎসব 

সম্ভোগ করেন। এ যাবৎ হরিদাস তাহার সমভিব্যাহারেই 
ছিলেন। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভূ পুনর্ধার নীলাচলে আই- 
সেন। এইবার কে কে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার 
উল্লেখ নাই ॥ শ্রীচরিতামূতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের 

হ্ত্রমধ্যে আছে ;-- 

“বলভদ্র ভট্টাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর । 

দুই জন সঙ্গে প্রভূ আইল নীলাচল ॥” 

কিন্ত এই লীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে নীলাচলস্থ ভক্তদিগের 

নিকট মনহ্থাপ্রভু গৌড়ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ন করিবার সময় 
বলিয়াছেন.১__ 

“তক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে । 

আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে ॥% 

এই "পচ ছয় জনের” মধ্যে হরিদাস একজন ছিলেন কি-ন! বলা 

যায় না, বোঁধ হয় ছিলেন। মধ্যলীলার পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে 

লিখিত হইয়াছে, মহাপ্রভু বুন্নাবন দর্শনাস্তে কাশীধামে দণ্ভী- 

দিগের সহিত ভক্তিপ্রসঙ্গ করিয়া নীলাদ্বি আসিবার সময়,হরিদাঁস 

ঠাকুর প্রভৃতি ক্ষেত্রবাসিভক্তগণ তাহাকে প্রত্যুদগমন করিয়! 
আনিবার জন্তণনরেন্ত্র” সরোবর তীরে গিয়াছিলেন । যথা £-- 

“কাশীমিশ্র প্রত্যয় মিশর পণ্ডিত দামোদর। 

হরিদাস ঠাকুর আর পওত শঙ্কর ॥ 



১১০ গ্রীহরিদশস ঠাকুর ] 

আর সব তক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা। 

সব। আলিঙ্গিয়। প্রভূ প্রেমাবিষ্ট হেলা ॥” 

সুতরাং অন্থমিত হুইতেছে, হরিদাস প্রথমবার নীলাচল 
আনিয়া আর ফিরিয়া যান নাই। পরে ১৪৩৬ শকে মহাগ্রভূ 

বৃন্দাবন গধন উদ্দেশ্যে গৌড়-রামকেলিতে আসিলে, হরিদাসও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগমন ও তথ। হইতে পুনব্ধার শাস্তিপুর 

হইয়। নীলাদ্রি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । | 

এ সম্বদ্ধে জীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের 

বর্ণন। অন্তরূপ । শ্রীচৈতন্তভাগবতের অন্ত্যখগ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে 

লিখিত হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে হরিদাস 
শ্ীক্ষেত্রে আগমন করেন।. এই যাত্রায় বৈষ্ণবগৃহিণীগণের 
আগমনবৃত্তাস্তও বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীচরিতামৃতের মতে ভক্তু- 

গণের দ্বিতীয় যাত্রায় নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রীলোকেবা 

আপিয়াছিলেন। ইহ! মহা প্রভুর নীলাদ্রি হইতে গৌড় আগমনের 
পুর্বো-পরে নহে । কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই ঘটন। প্রভুর 

গৌড় হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পরে লিখিত হইয়াছে। উক্ত 

গ্রন্থান্ুদারে নিত্যানন্দ প্রভু ইহার কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ হইতে 

স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে পুরীধামে আসিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ঞব- 

গণ এইবার আচাধ্য প্রভুর সঙ্গে আইসেন। উভয় গ্রন্থের এই 

অংশের বর্ণনাতে অনেকটা সাদৃম্তও আছে। শ্রাচরিতামুতের 

বর্ণনাই সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আরও লিখিত 

হইয়াছে, মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর 
“বুথষাজ। দেখিয়া! ঝাবিধণ্ডের বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। 

এই বতনর গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রায় শ্রীক্ষেত্রে আইনেন নাই; 



সরীপুরুষোত্তম গমন । ১১১ 

শান্তিপুরে মহাপ্রভু 'াহাদিগকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

বৃন্দাবন হইতে মহা প্রতু শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হওয়ার পর, স্বরূপ 
গোস্বামী বঙ্গদেশে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে ভক্তগণ আসিয়া 
ছিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় হরিদাস ছিলেন না। তিনি ভৎ- 

পূর্কেই নীলাচলে ভক্তগোরষ্ঠীতে বাস করিতেছিলেন,ইহা ইতঃপূর্কে 

উল্লিখিত হুইয়াছে।, এতাবতা৷ হরিদাস যে শাস্তিপুরে পুরী- 

গোস্বামীর তিথি-আরাধনা উৎসবের পরে শ্রীগৌরের সঙ্গে 
নীলাদ্রিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়। বোধ, 

হইতেছে । গৌড়ের বৈষ্ণবগণ অনেকবার মহাঁপ্রভৃকে দর্শন 
করিতে আসিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্তভাগবতলেখক সংক্ষেপে 

তাহার বর্ণন। করিতে চেষ্টা করাতেই বোধ হয় এইবূপ গোলযোগ্ন 
ও ক্রম্বিপর্যায় ঘটিয়াছে । 

মহান্ছুভব প্রেমানন্ন দাস কতৃক অন্ুবাদ্দিত শ্রীচৈতন্ঠ 

চন্দ্রোদয় নাটকে হরিদাস ঠাকুরের ছুই বার নীলাচল আগমনে 

কথা লিখিত হইয়াছে । প্রথমবাঁর-_মহাপ্রভূ দাক্ষিণাতা হইতে 

প্রত্যাগমনের পর! দ্বিতীয়বার--বুন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের 

পর। মহাপ্রভু, দক্ষিণদেশে তীর্ঘভ্রমণে যাইবার সময় নিত্যানন্দ, 

মুকুন্দ গ্রুহ্বতিকে যাবৎ তিনি প্রত্যাবর্তন না করেন, তাবৎকাল 

নীলাচলেই অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । তদনুসারে 

ইহারা নীলাচলেই ছিলেন, ইহাই শ্রীচরিতামূতে উল্লিখিত 
হইয়াছে। কিন্ত শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের অষ্টম অঙ্কে 

লিখিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ তীর্ঘযাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই 
নিত্যানন্দপ্রভু মুকুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গদেশে গমন 

করেন, এবং প্রত শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইলে শ্বীক্প পার্ধদগণ 



১১২ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

সমভিব্যাহারে তথায় আিয়াছিলেন ; হরিদাস অদ্বৈতআচার্যের 

সঙ্গে আগমন করেন। এই গ্রন্থের দশম অঙ্কে লিখিত আছে, 
হরিদাস নিত্যানন্দের সহিত দ্বিতীয়বার পুরীতে আঁসিয়া- 

ছিলেন। * 

শ্রীলোচনানন্দ দাস ঠাকুর প্রণীত শ্রীচৈতন্তমঙ্গল গ্রন্থে 

হরিদাস ঠাকুরের নীলাচল আগমনের কোন উল্লেখ নাই। 

নন 2১ টি ২৭ শপীশীশিিশাশশিপপি 

ক উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এই সময় সার্বভৌম ভটাচার্ধা কাশীর সম্নাসি- 

গ্রণকে তক্তিপথে আনয়নের জন্য নীলাচল হইতে যাত্রা! করিয়া কিয়দ্দ,র গমন 

করিলে হরিদাস প্রভৃতির সহিত পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাৎ হয়। সার্বভৌম 

হ্রিদাসকে সকলের পশ্চাতে আসিতে দেখিয়! পরমোলীসে “কুলজাত্যনপেক্ষায় 

হরিগানায় তে নমঃ, এই ক্লোক পাঠ কিয় তীহাকে প্রণ]ম করিলেন । হরিদাস 

সার্ব্ভৌমকে প্রণাম করিতে দেখি ভীত ও সন্ক,চিত হইয়! দূরে সরিয়। গিয়! 
দছওবৎ করিলেন । 

“দুরে প্রণমিল হরিদাস পাঞ্চ! ভয়। 

দেখি সার্বভৌম হরিদাস প্রতি কয় ॥ 

জাতি কুল বৃথ! সব ইহা বুঝাইতে | 

য্েচ্ছকুলে তুমি জন্ম লইলে ইচ্ছাতে ॥ 

প্রতিদিনে তিন লক্ষ লও কৃষ্ণ নাম। 

সুরেন্দ্র মুনীন্ত্র যারে করেন প্রণাম ॥ 

আমার নমসা তুমি এব! কোন চিত্র । 

তক্তিবলে কর তুমি ভূবন পবিত্র ॥ 

নিজ স্তব শুনি লজ্জ1 পাইল হরিদাস। 

সার্বভৌম চেষ্টা দেখি সবার উল্লাস ॥৮ 

জীটৈতন্চন্দ্রোদয় নাটক, দশষ অন্ক। 



্রীপুরুষোভম গমন। ১১৩ 

মহাগুভূর নীলাচল হুইতে বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবন আগমন সম্বন্ধেও 

ইহাতে ভিন্ন মত প্রকটিত হইয়াছে । বৈষ্ঞবগ্রন্থের এই সমুদায় 
মতভেদের আজিও কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। শ্রীচরিতামুত 

গ্রন্থে এই সমস্ত বৃত্তীন্ত অপেক্ষাকৃত বিশদ ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত 

হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রামাণিকত! বৈষ্ণবসমীজে সর্ববাদি- 

সল্মত। আমরাও এতৎ সন্বন্ধে প্রধানত এই গ্রন্থেরই অনুমরণ 

'করিয়াছি। 



চতুর্দশ অধ্যায় । 

শ্রীক্ষেত্রবাস_ই$গো্টা। 
(শন পপি পপ 

শরীচৈতন্তচন্ত্র বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাদ্রিতে প্রত্যাগত 

হওয়ার কিছু দিন পরে প্রথমে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তৎপরে 
শ্রীসনাতন গোস্বামী * তথায় আগমন করেন। ইহার! ব্রাহ্মণ- 

কুলজাত হইপ্াও রাজকর্ম্মোপলক্ষে যবনের ঘনিষ্ঠ সংঅব বশতঃ 

সমাজে পতিত ছিলেন; এবং বিনয়াবনত চিত্তে আঁপনাঁদ্দিগকে 

অম্পর্শীয় অতি নীচ জ্ঞান করিয়া অন্যের মর্য্যাদারক্ষণে সতত 
সচেষ্ট থাকিতেন। এইজন্য ইহারা শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া 

জগন্নাথমন্দিরে গমন করিতেন না, হরিদাসের সাধন কুটারে 

অবস্থান করিতেন । শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন জগন্নাথের উপ- 

লভোগ দশনান্তে ভক্তবৃন্দনহ হরিদাসের আশ্রমে সমুপস্থিত 

হইয়। রূপপনাতন ও হরিদাস ইহাদের মধ্যে যিনি যখন 

থাকিতেন, তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ ই্টালাপে যাপন করিতেন। 

শ্রীর্প গোস্বামী রথঘাত্রার পুর্বে নীলগিরিতে আসিয়া 

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত হরিদাসের কুটারে বাস করেন। হরিদাস 

তাহার সঙ্গে ভগবত্প্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন । 

মহাপ্রভু এক একদিন হবিদাসের আশ্রমে ভক্তগণকে লইয়! 

* মত্প্রণীত “ভক্তচরিতাম্ৃত” অর্থাৎ বৈষ্ঞবাঁচার্ধয শ্রীমৎ রূপ) সনাতন ও 

জীব গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থ দেখ। 



শ্রীক্ষেত্রবাস__ইষউগোী । ১১৫ 
শশী শী শিপিশাী 

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ 

হরিদাসকে বলিলেন, হরিদাস! এই কলিকাঁলে গোব্রাক্মণের 

হিংসাঁকারী মহাঁছ্রাঁচার এই যে অসংখ্য যবন, কি প্রকারে ইহা- 

দের নিস্তার হইবে, ইহ চিন্তা করিয়া আমি ছুঃখিত হইতেছি। 
হরিদাস বলিলেন, প্রত, সে জন্ত তুমি চিন্তা করিও না। যবনের! 

“হারাম” শব্দ উচ্চীরণ করে; ভক্তগণও প্রেমানন্দে “হা! 

বলাম !” বলিয়া থাকেন। যবনগণের “হাঁরাঁম” শবে প্রেমবাচী 

“হা”, ও ভগবানের অব্যবহিত নাম "রাম”, এই ছুই অক্ষর 

রহিয়াছে; ভগবানের নাম ব্যবহিত হইলেও (অর্থাৎ সংকেতে 

নামাভাস হইলেও ) তাহার এমনই গুণ যে, তদ্দারাই সকল 
পাপের ক্ষয় হইয়! থাকে । স্তরাং যবনেরা যে “হারাম” শব্দ 

উচ্চারণ করিয়! অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে আর 

সংশয় নাই । * ডি 29 অজামিল হারার বার 

* “দংষ্টি দংপ্রাহতো মেচ্ছে। হা! রামেতি পুনঃ পুন2। 

উত্তাপি মুক্তিমাপ্রোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃথন্ |” 

নৃসিংহ পুরাণ । 

বরাহদস্তাঘাতে আহত শ্্েচ্ছশণ যখন “হাঁরাম' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চ(রণ 

করিয়। মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রদ্ধ(পুর্ধবক “হা রাম? ! নাম গ্রহণ করিলে যে 

অনায়ামে মুক্তিলাত হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? 

“নামেকং যনা বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা 

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং | 

তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাঁষও মধ্যে 

নিক্ষিণতং স্যান্নফলজনকং শীত্রমেবাত্র বিপ্র 1” 

পন্মপুরাণীয় নামাপরাধ নিরসন স্তোত্র । 



১১৬ গ্রীহরিদাঁস ঠাকুর । | 

পুত্রের পনারায়ণ* নাম গ্রহণ করাতেই বিঞ্ুদূত আগমন করিয়। 
ঘমদূতের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিল। শ্রীন্তাগবতের 
অজামিলোপাখ্যান এ কথার সাক্ষী । * 

“হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ। 

যবনের সংসার দেখি ভুঃখ না ভাবিহ ॥ 

ধবন দকলের মুক্তি হবে অনায়াসে । 

হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে ॥ 

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হ! রাম হা রাম। 

যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥ 
পাস পি সিস্পপপা শিস াশশিশিশাশিাশীশীশাপীশিশীিাপিশীিশীীীশিীশিশীিপিশীিিশিাশীশী শী শিীিটিটি ও 

অর্থাৎ ভগবানের একটী মাত্র নাম যদি বাক্যে উচ্চারিত, ম্মৃতিপথে উদ্দিত 

কি শ্রোত্রমূলে প্রবিষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ ব। অশুদ্ধ বর্ণাদি যেব্ূপই হউক ন1 কেন, 

তাহাতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাত হয়। কিন্ত হেবিপ্র! এই নাম যদি দেহ ধন 

ও আত্মীয় স্বজনাদিনুন্ধ পাষওদিগের হাদয়ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহ। হইলে শী 
ফল জনক হুয় না। 

“তং নিব্ব্াজং ভজ গুপণনিধে পাঁবনং পাবনানাং 

শ্রদ্ধারজান্মতিরতিতরা মুত্তমঃগ্রলোকমৌলিং । 

প্রোদ্য্স্তঃকরণকু হরে হস্ত যন্নামভানে! 

রাভাসোহপি ক্ষপয়তি মহাঁপাতকধ্বাস্তরাশিং ॥% 

ভজিরপামৃত সিন্ধু । 
অর্থাৎ হে গুণনিধে! (নারদ | )তুমি ্দ্বাপূর্বক অকপটে পাঁবনের পাবন 

ও দেবতার্দিগের শিরোভুষণ স্বরূপ তগবানের ভজন] কর ; ষীহার নামরূপহৃধোর 
আভাসমাত্রও অন্তঃকরণকুহরে প্রকাশিত হইলে মহাপাতকক্সপ্প অন্ধ কাররাশি 
তৎক্ষণাও দুরীভূত হইয়া থাকে । 

ক শ্ীমন্্াগবত) বঠস্বদ্ধ, অজামিলোপাখ্যান দেখ । 



রক্ষত্রবাস__ই্টগোষ্টী। ১১৭ 

যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস । 

তথাপি নামের তেজ নাহয় বিনাশ ॥” 

“রাম ছুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত। 

প্রেমবাচী হা শব্ধ তাহাতে ভূষিত | 
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব । 

ব্যবহিত হৈলে ন। ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ 

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়। 

নাঁমাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ 

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব শাস্ত্রে দেখি। 

শ্রীভাগবতে তাহ! অজামিল সাক্ষী ॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা। 

শ্রীগৌরাঙগ হরিদাঁসের সরলতাপূর্ণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া 

অতিশয় সন্ত হইলেন, এবং ভঙ্গী করিয়া পুনর্ধার জিজ্ঞাস! 

করিলেন, হরিদাস! পৃথিবীতে বহুল জীবজন্ত স্থাবর জঙ্গম 

আছে, ইহাদের উদ্ধারের উপায় কি? হরিদাস বলিলেন, প্রতু, 

তুমি কৃপ! পুর্বক উচ্চৈংস্বরে যে হরিনাম সংকীর্ডন প্রচার 

করিয়াঁছ, তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম মুক্তিলাভ করিয়াছে । হরি- 

নাম শুনিয়া সমুদায় প্রাণিজঙগম উদ্ধার লাভ করিতেছে ; 

স্থাবরে যে প্রতিধ্বনি শোনাধায়, তাহা! প্রতিধ্বনি নয়, তাহারাও 

হরিনাম কীর্তন করিতেছে । তোমার কৃপাতে সমুদায় জগৎ 

স্থাবর জঞ্গম উচ্চসংকীর্ভন গুনিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে । 

নিখিল জগতের সংসারবন্ধন মোচনের জন্যই তুমি উচ্চনংকী- 

তন প্রচার করিয়াছ । 

শ্রীগৌরম্ন্দর পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! সমু 



১১৮ শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর । 

দায় জীব মুক্তি লাত করিলে এই ব্রহ্গাও যে জীবশৃন্য হইবে ? 

হরিদাস উত্তর করিলেন, প্রভু, তোমার নিগুঢ়লীলা' কে বুঝিতে 

পারে? তুমি সমস্ত জীবগণকে মুক্ত করিয়া বৈকুঠ্ঠে পাঠাইবে, 
আবার হুক্মজীব উৎপন্ন হইয়া এই ব্রঙ্গাণ্ড স্থাবর জঙ্গমে 
পূর্বের স্তায় পরিপৃর্ণ করিবে । 

“হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্যে স্থিতি । 

তাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ধজীব জাতি ॥ 

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে । 

হুস্ম জীব পুনঃ কর্মে উদ্ধ,দ্ধ করিবে ॥ 
সেই জীব হবে ইহা! স্থাবর জঙ্গম | 

তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পুর্ব্ব সম ॥ 

রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়]। 

বৈকুণ্ঠ গেলা অন্যজীব অযোধ্য। ভরিয়া ॥ 
অবতরি তুমি ছে পাতিয়াছ হাটর। 

কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গুঢ় নাট ॥ 

পূর্বে যেন ব্রন্ধে কৃষ্ণ করি অবতার । 

সকল ব্রক্গাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥ 
তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার । 

সকল ব্রন্ধাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার ॥ 

যে কহে চৈতন্ত মহিমা মোর গোচর হয়। 

সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয় ॥ 

তোঁমার ষে লীল! মহা! অমৃতের সিন্ধু। 

মোর মনোৌগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥৮ 

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা । 



শ্রক্ষেত্রবাস-__ইষ্টগো্ঠী | ১১৯ 

স্থাবর জঙগমের মুক্তিলাভি ও সুক্মজীবের স্থাবর জঙ্গমে পরি- 
ণত হওয়ার কথ শুনিয়া অনেকে হয়ত উপহাস করিবেন। 

কিন্তু হরিদাসের সরল হৃদয় জীবজগতের পরিজ্াণের জন্য 
কিরূপ ব্যাকুল হুইত, ইহাঁতে তাহার অতি স্থন্দর আভাস পাঁওয়। 

যায়। শ্রীটৈতন্ত হরিদাসের মুখে তাহার সরল বিশ্বীসপূর্ণ 

কথা ও শ্রীছরির নামযহিম! শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং 

'প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে 
তিনি তথা হইতে ভক্তগণের নিকট গমন করিয়! শতকণ্ঠে 
হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

“ভক্তের গুণ কহিতে প্রভূর বাড়য়ে উল্লাস । 
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥” 

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীল। 
শ্রীরপ গোস্বামীর বুন্দীবন গমনের কিয়দ্দিবস পরে শ্রীসনা- 

তন গোস্বামী নীলাচলে আগমন করেন। তিনিও রূপের স্তায় 

হরিদাষের তপস্যাঁকুটারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা 

ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । রামকেলিতে মহাগ্রতুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন সনাতন রাজমন্ত্রীর বেশ 

পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হন, সেইকালে হরিদাসের সঙ্গে 

তাহার পরিচয় হইয়াছিল। সনাতন হরিদাসের আশ্রমপ্রাঙ্গণে 

সমুপস্থিত হইয়া তাহার চরণ বন্দন! করিলে, হরিদাস তাহাকে 

পরম সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন। উভয়ের 
সম্মিলনে অনির্বচনীয় প্রেমতরঙ্গ উখিত হইল। কিয়ৎক্ষণ 

পরে মহাগ্রভৃও তথায় অনুচরগণসহ উপস্থিত হইলেন,ও লনা- 

তনকে হরিদাসের সঙ্গে ভগবত্প্রসঙ্গ ও তজনানন্দে কালযাপন 

করিতে উপদেশ দিলেন। 



১২০ প্রীহরিদাস ঠাকুর । 

পুর্ক্বে উক্ত হইয়াছে, প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপ করা 

হরিদাসের ব্রত ছিল। বার্ধক্য বশতঃ “সংখ্যানাম” পূর্ণ হইতে 
এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় লাগিত, অবশিষ্টকাঁল সনাতন ও 

প্ীগৌরের সঙ্গে ইষ্টালাপে শেষ হইত। সনাতনের নীলাব্রি 
আগমনের পর, মহাপ্রভু প্রতিদিন সাঞ্ছচর হরিদাসের আশ্রমে 

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমালাপ করিতেন। সনাতন অনুতাপ 

যন্ত্রণা সহ করিতে না পারিয়া রথচক্রে দেহত্যাগ করিবার মানস 

করেন, ইহা অবগত হইয়া শ্রীচৈতগন্ত একদিন তাহাকে প্রসন্ন 

মধুর বচনে অনেক প্রবোধ দেন, ও হরিদাসকে বলেন, দেখ 

হরিদাস! সনাতন আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন পরের 

দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, তুমি ইহাকে নিষেধ কর, 
যেন এমন অন্যায় কার্য না করেন। হরিদাস বলিলেন,ঠাকুর ! 

তোমার গম্ভীর হদয় আমি কি বুঝিব? তুমি কোন্ কার্য 
কাহার দ্বারা সম্পন্ন কর, তুমি না জানাইলে কে তাহা জানিতে 

পারে? তুমি যখন ইহাকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন ইহার 

ন্তায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছেন? তদনস্তর হরিদাস, 
মহাপ্রভূর অনুজ্ঞ মত ননাতনকে সাস্বন। দিবার নিমিত্ত বলি- 

লেন, সনাতন ! মহাপ্রভু তোমার দেহকে নিজস্ব বলিতেছেন; 

তিনি তোমার দ্বারা ভক্তিশান্ত্র প্রচারাদি বিবিধ কার্য সাধন 

করিবেন, অতএব তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমি এই 

পুণ্যভূমি ভারতে বৃথ। জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমার এই পাপদেহ 
গ্রতুর কোন কার্য্যেই লাগিল না। সনাতন বলিলেন ১ 

“তোমা! সম কেব। আছে আন। 

মহা প্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥ 



শ্রীক্ষেত্রবাঁস-_-ইষউগোঠী | ১২১ 

অবতার ক্ষার্য্য প্রভুর নাম প্রচার | 

সে নিজ কার্ধ্য প্রতু করেন তোমার হবার ॥ 

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম দংকীর্তন | 

বাদ 'সাগে ক্র নামের মহিমা! কথন ॥ 

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার । 

প্রচার করেন কেহ না করেন আচার ॥ 
ছচার প্রচার নামের করছ ছুই কার্য্য | 

তুমি দর্বব গুরু তুমি জগতের আর্ধ্য ॥১” 

শ্রীচৈঃ চঃ) অন্তালীল! । 

এইরূপে ছইজনে সত্প্রসঙ্গে ও হরিকথায় পরম সুখে কাঁলা- 

তিপাত করিতে লাগিলেন। যবনসংস্পর্শবশতঃ সনাতন 

আপনাকে অন্পৃশ্য ও নীচজাতিম্বরূপ জ্ঞান করিতেন! 

তাহাতে আবার তাঁহার শরীরে কু উৎপন্ন হওয়ায়, তাহ! 

হইতে শোণিত ও রস নিঃস্যত হইয়া সর্ধাঙ্গ ক্রেদময় হইত। 
এইজন্য সনাতন মহা প্রভৃকে আলিঙ্গন করিতে নিষেধ করিতে ন, 
কিন্তু তিনি নিষেধ না মানিয়া বলপূর্বক আলিঙ্গন করিতেন। 
মহাবিনয়ী সনাতন ইহাতে আরও কুঠ্িত ও দুঃখিত হইয়া 

নীলাচল পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবন গম্ণন করিতে মনস্থ করেন। 

সনাতন মন্াপ্রভুকে এই সংকল্প নিবেদন করিলে, তিনি বলি- 

লেন, আমি সন্ধ্যাপী, পক্ষচন্দনে সমদৃ্টি আমার ধর্্শ। তোমার 

দেহে দ্বণাবুদ্ধি হইলে আমার যে ধর্ম নষ্ট হয়। এই কথা 

শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর, তোমার এই প্রতারণ! বাক্য 

আমি মানি না। আমার স্তাঁয় ঘ্বণিত ও অধম পাঁতকীকে যে 

চরণে স্থান দিয়াছ, ইহাতে তোমার অসীম দয়াগুণই প্রচারিত 
১১ 



১২২ প্রীহরিদাস ঠাকুর । 

হইয়াছে । শ্রীচৈতন্ত হরিদাসের এই কথায় হাস্য করিয়া 
বলিলেন, দেখ, তোমরা আমার সন্তান সদৃশ । সন্তানের মলমূত্র 

দেখিয়া জননীর যেমন দ্বণা হয় না, সনাতনের কও্শোণিতাক্ত 

দেহও আমার পক্ষে সেইরূপ ৷ হুরিদাঁস বলিলেন ;-_ 
«__তুমি'ঈশ্বর দয়াময় । 
তোমার গম্ভীর হাদয় বুঝন না হ্য়।॥ 

বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে অঙ্গ কীড়াময় । 

তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয় সদয় ॥ 
আলিঙ্গিয়। কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ । 

বুঝিতে ন। পারি তোমার কপার তরঙ্গ ॥৮ 

শ্রী চৈঃ চঃ, অস্ত্যলীল|। 

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, হরিদাস! ভক্তদেহকে কখনও 

গ্রাকত কলেবর মনে করিও না, ইহ! অগ্রাক্ৃত ও চিদানন্দময়। 

ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবাঁন উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;-_ 

“মর্ত্যে। যদ ত্যক্তসমস্তকন্মী নিবেদিতা তা বিচিকীর্ষিতে। মে। 

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমাঁনে ময়াত্বভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥”? * 

সনাতন যতদিন নীলাঁচলে ছিলেন, হরিদাঁন তাহার সহিত 

সাধন-ভজন সংপ্রসঙ্গ ও গৌরাঙ্গ প্রভুর অপূর্ব চরিত্রলীল! 
আস্বাদন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন । এই বৎসর 

দোলঘাত্রার পর মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবন গমন 

করেন। 

পাত 

* অর্থাৎ মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্দদ পরিত্যাগ করিয়া আমার 
সেবাতে আত্মলমপণ করে, তখন সে অস্ৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত 
একায়। হুইয়। যায় । 
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ইহার পর বল্লভভট্ট * শ্রীক্ষেৈত্রে আগমন করিলে, মহা প্রভূ 
তাহার নিকটে হরিদাসের অনেক প্রশংসা করিয়! বলিয়াছি- 

লেন ১৮৮ ও 

“হরিদাসঠাকুর মহাঁভাগবত প্রধান । 

দিন প্রতি লয় তিহ তিন লক্ষ নাম॥ 
নামের মহিমা আমি তীর ঠাঞ্জি শিখিল। 

তার প্রসাদে নামের মহিমা! জানিল ॥» 

শ্রীচৈঃ চঃ, অস্ত্যলীলা । 

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "আমি হরিদাঁসের নিকট হরিনাম- 
মাহাত্ম্য শিক্ষা! করিয়াছি । ইহা অপেক্ষা হরিদীসের মহত্ব ও 

গৌরব আর কি আছে? 

স্পা 

* এই বল্লভভটট হ্ুপ্রসিদ্ধ বল্লতাচারি-সম্প্রণায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ইহার 

নিবাস তৈলক্গ দেশ । ইনি নীলাচলে আগমন করিয়। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট 

শিষাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ৷ ইনি মহর্ষি বাগরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা- 

বেদাস্তহুত্রের একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহার ভাষ্যে "শুদ্ধাদ্বৈত- 

বাদ” প্রতিপাদিত হইয়াছে । 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 
দেহ-নংবরণ | 

শ্রীহরিদাস, ১৪৩৬ শকে শ্ত্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে দ্বিতীয় বার 

নীলাচল আগমন করেন) প্ভক্তদিগ্র্শিনী তালিকা” অনুসারে 
এই সময় তাঁহার বয়ংক্রম ৬৫ বৎসর । ইহার পর দেহসংবরণ 
পর্য্ত্ত তিনি নীলাচলেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 

১৪৫০ শক পর্য্য্ত হরিদাস জীবিত ছিলেন ।* ক্রমে হরিদাদের 

* হরিদান কোন্ শকে দেহতযাগ করেন, বৈষ্ণবগ্রস্থে তাহার কোন উল্লেখ 

নাই। কেবল “ভক্তদিগ্দর্শিনী তালিকায়* হুরিদাসের অপ্রকটাৰ ১৪৫৪ শক 

লিখিত আছে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত দিগর্শিনী তালিকাতে হরিদাসের জন্ম 

ও অস্তর্দান পক এবং মাস ও তিথি সম্বন্ধে মততেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। 

হতরাং দিগ্রর্শিনীর লিখিত বিবরণ অবিচারে গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়] বোধ 

হয় ন1। শ্রীচরিতামৃতের অন্তলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে “হরিদান নির্যাণ। 

বনদিত হইয়াছে । এই লীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদে, 

গৌড়ের ভক্তগণমহ নিত্যানন্দের নীলাচল আগমন, কাশী নিবাসী শ্রীতপন- 

মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্র চৈতন্প্রভুনহমিলন, মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ-মহ1- 

প্রলাপ, বর্ষাস্তুরে গৌড়ের ভক্তগণের পুনরাগমন, আচার্ধা প্রভুর “তর্জা” প্রেরণ 

প্রতৃতি বিবিধ বিষয় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্নরহরি দাম বিরচিত “ভক্তি 

রত্বাকর” পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, অদ্বৈতআচার্য নীলাচলে “ত্জা 

প্রহেলী” প্রেরণ করার অঞ্জদিন পরেই [১৪৫৫ শকে ] মহাপ্রভু লীলাসংবরণ 

করিয়াছিলেন । এই সমন্ত আলোচন1 করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, হরি- 

দাসের তিরোভাবের পরেও শ্রীগৌরাঙ অন্ততঃ &। ৫ বত্মর কাল প্রকট 
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বার্দক্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন তিনি অশীতি বৎসরের 

স্থবির, জরাভারে আক্রান্ত; কিন্তু এমনই অবিচলিত নিষ্ঠা 

এবং অটল অন্থরাগ যে, তথাপি দৈনিক নিয়মিত তিন লক্ষ নাম- 
জপ পরিত্যাগ করেন নাই । নামসংখ্য। পূর্ণ না হইলে হরিদাস 
আহার করিবেন না, এই তাহার গ্রতিজ্ঞা। 

গোবিন্দ প্রতিদিন হরিদাসকে মহাপ্রসাঁদ দিয়া যাইতেন। 
একদিন গোবিন্দ মহাঁপ্রসাদ হস্তে হরিদাসের কুটারে সমুপস্থিত 

হইয়া দেখিলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া অতি মৃছুমন্দন্বরে 

হরিনাম কীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন, হরিদাস! 

তোমার নিমিত্ত মহাপ্রসাদদ আনিয়াছি, উঠিয়া আঁসির1 ইহা। 
ভোজন কর। হরিদান বলিলেন, আজ উপবাস করিব স্থির 

করিয়াছি; সংখ্যানাম এখনও পুর্ণ হয় নাই, কিরূপে ভোজন 

করিব? মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাই বা কি প্রকারে উপেক্ষা 

করি। এই কথ! বলিয়৷ হরিদাস মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া 

তাহার বিন্দুমাত্র লইয়া মুখে দিলেন । 

পরদিন মহাপ্রভু হরিদাসের আশ্রমে আপিয়৷ জিজ্ঞাসা 

করিলেন, হরিদাস! ভাল আছতো!? হরিদাস প্রণাম করিয়া 
উত্তর করিলেন, আমার শরীর স্থুস্থ বটে, কিন্তু মন বুদ্ধি অন্ুস্থ। 

ছিলেন । হুতরাং ১৪৫০ শকাব', হরিদামের তিরোভাবাষষ অবধারিত হইতে 

পারে। ণ“তকজদ্দিগ্র্শিনী”তে ভাদ্রমাসের শুরু চতুর্দশী (একখানিতে 

ত্রয়োদশী ) তিথিতে হরিদাস অন্তহিত হন লিখিত আছে। ইহা সমীচীন 

বলিয়াই বোধ হয় । যেহেতু ইহা প্রচলিত পর্নিকাসম্মত, এবং কুলীনগ্রামস্থ 

“হরিদাস ঠাকুরের পাঁটে?? উক্ত চতুর্দশী তিখিতেই অন্যাপি হরিদাঁসের “বিজ- 

য়োৎদব” হইয়। থাকে । 



১২৬ প্রীহরিদাদ ঠাঁকুর। 

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ব্যাধি, নির্ণয় করিয়া 

বল। 
হরিদাঁস। প্রভূ,নামজপের সংখা! কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না। 

শ্ীচৈতন্ত । হরিদাস! এখন বুদ্ধ হইক়াছ, নামসংখ্যা 

হাস কর না কেন? সিদ্ধ দেহ পাইয়। সাধনের জন্ত আর এত 
আগ্রহই বা কি জন্য ? ভগবানের নামমহিমা প্রচার করিয়া 

লোক নিস্তারের জন্ত তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সে কাধ্য তো৷ 
সাধন করিয়াছ। এখন বৃদ্ধ বয়সে সংখ্য। কমাইয়! নাম কীর্তন" 
কর। 

হরিদাস বিনয়ে অবনত হইয়া করুযোড়ে বলিলেন, প্রভু, 
আমার এক নিবেদন আছে; হীন জাতিতে আমার জন্ম, অনৃস্ত 

অন্পৃম্ত অধম পামর হইলেও তুমি আমাঁকে অঙ্গীকার করিয়াছ, 
এবং মহা! রৌরব হইতে উদ্ধার করিয়! বৈকুণ্ে স্থান দিয়াছ। তুমি 
আমাকে বহু কপ করিয়া অনেক নাচাইয়াছ। শ্নেচ্ছ হইয়াও 

তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণের "শ্াদ্ধপাত্র” খাইয়াছি। কিন্তু প্রভু, 
বহুদিন হইতে আমার এক বাঞ্ধা আছে। আমার বোধ 

হইতেছে, তুমি অবিলম্বে লীলাসংবরণ কক্গিবে, তাহা যেন 

আমাকে দেখিতে না হয়, তাহার পৃর্ধেই যেন আমার এই 
পাপদেহু পরিত্যাগ করিতে পারি। হাদয়ে তোমার শ্্রীচরণ- 

কমল ধ্যান করিয়া, নয়নে তোমার শ্রীচন্্রবদন দেখিতে দেখিতে, 

এবং জিহ্বায় তোমার “শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত* নাঁম উচ্চারণ করিতে 

করিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। 

“মোর ইচ্ছ। এই যদি তোমার প্রসাদে হয়। 
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ 
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এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে । 

এই বাঞ্াসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥* 

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বলিলেন, হরিদাস! তোমার এই গ্রার্থন! 
কুপাময় শ্রীরুষ্জ অবশ্যই পুর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমাকে 
লইয়াই আমার যে কিছু স্থথ সম্ভোগ, তুমি আমাকে ছাড়িয়া 

যাইবে, ইহা তোমার কর্তব্য নয়। এই কথা শুনিয়া হরিদাস 
তাহার চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভূ, আর মায়! 

বাড়াইওনা, এই অধম পাতকীকে এই দয়া! করিতেই হইবে। 

আমার মন্তকের মণিস্বরূপ কত শত ভক্ত মহাশয় তোমার 

লীলার সহায় রহিয়াছেন, আমার ন্তায় সামান্ত একট! কীট 

না থাকিলে কিক্ষতি? একটা পিপীলিক1 মরিলে পৃথিবীর 

কি হানি হয়? প্রভূ, তুমি ভক্তবৎমল, কিন্ত আমি ভক্তাভাস 

হইলেও অবশ্ত আমার এই ইচ্ছ। পুর্ণ করিবে । আজ মধ্যাহ্ন 
করিতে গমন কর, কাণ্ল যেন তোমার দর্শন পাই। 

শ্ীচৈতন্ত হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাঙ্ক করিতে 

সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। পর দিন, ভাদ্রমাসের শুক্র 

চতুর্দশী; প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শনান্তে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে 

মহাপ্রভু হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস, প্রভু 
ও বৈষ্ণবগণের চরণবন্দনা করিলেন। অনস্তর গৌরসুন্দর 

জিজ্ঞাস! করিলেন, হরিদাস! সমাচার কি? 

হরিদাস উত্তর দিলেন, “প্রভূ, তোমার যে আজ্ঞা ।” 

তদনস্তর শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসের আশ্রমপ্রাঙ্গণে ভক্তগণকে 
লইয়া! মহোল্লামে সংকীর্ভন আরম্ভ করিলেন। নৃত্যামোদী 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন, স্বরূপ গোস্বামী 



১২৮ শরীহরিদাস ঠাকুর । 

গ্রভৃতি অন্যান্ত প্রভূপরিকরগণ হরিদাঁসকে বেষ্টনপুর্বক নাম্ 
সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন । বায় রামানন্দ ও সার্বতৌম তট্রা- 
ারধ্য প্রভৃতির সম্মখে গৌরাঙ্গ প্রভূ মহা উৎসাহ ও আনন্দ 
সহকারে হরিদাসের ইন্দ্রিয় সংযম, মহা পরীক্ষা, যবন কর্তৃক 
উৎপীড়ন, অটল বিশ্বাস, ভগবন্নামে অপূর্ব নিষ্ঠা প্রত্ৃতি যেন 

পাচমুখে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হবিদাসের 

গুণগৌরব শ্রবণে একান্ত বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া তাহার চরণে 

প্রণত হইলেন। হরিদাস সমুদায় ভক্তের চরণরেণু মস্তকে' 
লইয়া! মহাপ্রভূকে সম্মুখে বসাঁইলেন, এবং তাহার শ্রীচরণযুগল 

বক্ষ-স্থলে ধারণ করিলেন; নেত্ররূপ তৃঙ্গদ্বয় তাঁহার মুখপদ্ধে 

স্থাপন করিয়া শ্রীমুখমাধুরী পান করিতে লাগিলেন । নয়নে 
দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্র বর্ষণ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে 

“ীকৃষ্তটৈতন্য” নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সঙ্গে 

সঙ্গে হরিদাসের প্রাণবাধু বহির্গত হইল ! 

প্রিদাস নিজাগ্রেতে প্রতুরে বসাইল। 
নিজনেত্র ছুইভূঙ্গ মুখপন্মে দিল ॥ 

স্বহৃদয়ে আনি ধরি গ্রভূর চরণ। 

সর্বতক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ ॥ 

শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য প্রভু বলে বারবার । 

প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ । 

নামের দহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ ॥” 
শ্ীচৈঃ চঃ, অস্ত্যলীল। । 

মহাযোগেশ্বরের ভ্যাঁয় হন্সিদাসের এই অপরূপ ইচ্ছাম্ৃত্যু 



_ পদহ-সংবরণ। ১২৯ 
স্্ 

দর্শন করিয়া সকলের ভীম্মন্দেবকে স্মরণ হইল। তক্তগণ “হরি 
হরি” “কৃঞ্ক কৃষ্ণ” শবর্ষে আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া 

ভুলিজেন। মহীপ্রভূ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়। হুরিদাসের দেহ 
ক্রোড়ে ধারণপূর্বক ভক্তগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ রৃত্য ও কীর্ভন 

করিলেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন ০ 

প্নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ ততগ্রভূং । 

সংস্থিতামপি যন্মর্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ভ যঃ |” * 

অনস্তর স্বরূপ গোস্বামী অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিয়! 

গোৌঁরাঙ্গপ্রভৃকে নিবেদন করিলেন । ভক্তগণ হরিদাসের পরিত্যক্ত 

দেহ সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া! সংকীর্তন করিতে 

করিতে সমুদ্রোপকুলে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। মহাপ্রভু 

সকলের অগ্রে অগ্রে,এবং অন্থান্ত ভক্তগণের সঙ্গে বক্রেশ্বর পণ্ডিত 

পশ্চাতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নির্দিষ্টস্থলে উপনীত হইয়! 

ভক্তবৃন্দ হরিদাসের মৃতদেহকে সমুদ্র-সলিলে গ্নান করাইজেন, 

এবং নকলে তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। শ্রীচতনা 

প্রভু বলিলেন, ভক্তগণ ! শ্রবণ কর, আজ হইতে এই সমুদ্র 

মহাতীর্থ হইল । তৎপরে ভক্কগণ শবকে নূত্তন কৌপীন ও বহি- 

বাদ পরিধান করাইয়! চন্দনান্ুলেপন ও পুম্পমালা ছ্বারা সাজা- 

ইলেন, এবং জগন্লাথদেবের ডোর ও প্রসাদ বস্তরাদি সঙ্গে দিয়া 

* আমি সেই হরিদানকে এবং স্তাহার প্রভু সেই চৈতনাদেবকে নমস্কার 

করি ; ধাহার (হরিদাসের) মৃতশরীর ভূপতিত হইলেও যিনি ( চৈতন্যদেব) স্বীয় 

ক্রোড়ে শ্রহণ করিয়া নৃত্য করিয়(ছিলেন। 



১৩০ শ্রীহরিদাস ঠাকুর। 
সীম 

সমুদ্রতীরস্থ বালুকার মধ্যে গর্ভ খনন করিয়! তন্মধ্যে শায়িত 
করিলেন। পরে ভক্তগণ শবের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়। 

আবার সঙ্গীর্তভন আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরঙ্ন্দর “হরিবোল” 

“হরিবোল* উচ্চারণ করিতে করিতে স্বহস্তে শবের উপরে 

সর্বাগ্রে বালুক! প্রদান করিলে, অন্যান্য তক্তগণ বালুকাদ্ধার! 

শব প্রোথিত করিয়৷ তদুপরি বেদি বান্ধাইয়া দিলেন, এবং এই 

বেদিকাঁর চারিদিকে অন্যরূপ আবরণ প্রস্তত করিলেন । তদ- 

নস্তর হরিধ্বনির গম্ভীর নিনাদে দিজ্মগুল কম্পিত ও কোঁলাহল- 

ময় করিয়। আবার মুদঙ্গ করতালের বাদ্যধ্বনির সঙ্গে হরিনাম 

কীর্তন হইতে লাগিল। পরে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে 

সমুদ্রে সান ও জল.কেলি করিয়া হরিদাসের “সমাধি” * প্রদ- 

* শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই স্মাধিক্ষেত্র গৌড়ীয়বৈষ্বসম্প্রদায়ের একটা 

তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে । মহাপ্রভুর অন্তদ্ধানের পর, শ্রীপ্রীনিবাস আঁচাধা 

প্রভু (ধিনি সমগ্রবৈষবদমাজ কর্তৃক মহাপ্রভুর শক্তিধররূপে গৃহীত হইয়া- 
ছিলেন।) নীলাচল আগমন করিয়া! এই সমাধিস্থান দর্শন করিয়াছিলেন । 

যথ! ১. 

“্নিবাম শীঘ্র দমুজ্রের কুলে গেল1। 

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিল] ॥ 

ভূমিতে পড়িয়৷ কৈল প্রণতি বিস্তর । 

নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর॥ 

শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পুর্ব যে শুনিল। 

মে সব চিন্িতে চিত্ত ব্যাকুল হইল || 

হা হ। প্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে। 

মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ 
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ক্ষিণপূর্ধ্বক কীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের সিংহদারে আসিয়া 
সমুপস্থিত হইলেন । সমস্ত নগর কীর্তন-কলরবে মুখরিত হইয়! 
উঠিল । | 

অলৌকিক প্রেমচেষ্টা ন। হয় বর্ণন। 

প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র হইল চেতন ॥১১ 

ভক্তিরত্বাকর, তৃতীয় তরঙ্গ । 

ীনরোত্তম ঠাকুর মহীশয়ও এই সমাধি দর্শন করিয়াছিলেন | যথা £-- 

£আজ্ঞাদিল1 যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে | 

আচাধ্য আছেন তথ] চাহি পথ পানে ॥ 

শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে । 

চলিলেন সে মনুষা সঙ্গে নিষ্ধৃতীরে ॥ 

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়]। 

করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে গড়িয়া ॥ 

অতি খেদ ঘুক্ত হৈয়] কহে বারবার । 

সে হথে বঞ্চিত হৈ'লু ছুর্দৈব আমার ॥ 

এছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরস্তর । 

দেখি সেদশা বা কার না দ্রবে অন্তর ॥ 

তথ! যে বৈষ্ণব ছিল সমাধি সেবনে । 

নরোত্মে স্থির কেল। সে কত যতনে ॥১) 

জ্রীনরোত্তম বিলাস, চতুর্থ বিলান। 

অদ্যপি বৈষ্ণব সাধুগণ এই সমাধি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়1 খাকেন। 

সপ (0 ০৯৯ শী 



যোড়শ অধ্যায় । 
বিজয়োৎসব ও উপসংহার। 

পপ জি পা 

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ সিংহদ্বারে আগমন করিয়া হরিদাসের 

“মহোত্সবের” জন্ * নিজে অচল পাতিয়! পলারিগণের নিকট 

তিক্ষ। প্রার্থনা করিঙ্লেন।  চৈতনাপ্রভৃকে ভিক্ষা করিতে 

দেখিয়। তাহার! আহ্নার্দিতচিত্তে গ্রচুর পরিমাণে নানাবিধ 

প্রসাদ প্রদান করিতে অগ্রসর হইল। ইহা! দেখিয়া স্বরূপ 

গোস্বামী পসারিগণকে নিষেধ করিয়া মহাগ্রতুকে বিদায় করিয়া 

দিলেন। পরে প্রত্যেক পসারীর নিকট এক এক দ্রব্যের 

এক এক "পুগ্তা” মীত্র (বোধ হয় এক এক পাত্র) ভিক্ষা স্বরূপ 

গ্রহণ করিয়। চারিজন বৈষ্ণববাহৃক দ্বারা লইয়! আদিলেন। 
বাঁণীনাথ পষ্টনায়ক ও কাশীমিশও অনেক্ষ প্রসাদ প্রেরণ করি-, 

লেন। শ্ীচৈতন্য সমুদয় বৈষ্ণবগণফে সরি সারি বসাইয়। 
এক এক জনের পাতে পাঁচজনের উপযুক্ত প্রসাদ পরিবেষণ 

করিতে লাগিলেন । 

“মহাপ্রভুর শ্রীহন্তে অল্প না আইদে। 
একেক পাতে পঞ্জজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥৮ 

শ্রীচৈঃ চঃ, অস্তালীলা । 

* জীচৈতনাচরিতামৃতের বর্ণন! পাঠ করিয়! বোধহয়) হরিদাসের তিরোভাৰ 

দিবদেই মহাপ্রভু তাহার “মহোৎসব” করিয়াছিলেন। 
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মহাপ্রভু ভোজন না করিলে ভক্তগণ কেহ ভোজন করিতে 

চাহেন না। সেদিন কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভূর নিমন্ত্রণ ছিল ; 

এই সময় মিশ্রও প্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া 

উপস্থিত হইলেন । অগত্যা ভক্তগণের অস্থরোধে মহাপ্রভু পুরী ও 

ভারতী গোস্বামীকে লইয়। ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ ও জগদা- 

,নন্দ:প্রভৃতি চারিজনে বৈষ্ণবগণকে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার 

উপাদেয় প্রসাদ পরিবেষণ করিয়া ভোজন করাইলেন। টৈতন্য- 
প্রভূ "আরও দাও” “আরও দাঁও” বলিয়া আনন্দ ও উৎসাহ 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভোজনাবসানে মহাপ্রভু সকলকে 

মাল্যচন্দন উপহার দিলেন, এবং হরিদাসের শোকে ছুঃখ প্রকাশ- 

চ্ছলে ভক্তগণকে বর প্রদান ও হরিদাসের মহিমা কীর্ভন করিতে 

লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বলিলেন,_ধিনি হরিদাসের এই 
বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন, ধিনি ইহাতে নৃত্যকীর্ভন করিলেন, 

যিনি তাহার পবিত্র দেহের সমাধির জন্য সমুদ্রতীরে গমন 

করিলেন, আর যিনি এই মহোতসবে ভে'জন করিলেন, তাহাবা 

সকলেই অচিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভ করিবেন । 

ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে হরিদাঁসের ন্যায় সঙ্গী দিয়া- 

ছিলেন, আজ আবার তীহার ইচ্ছায় ভাহা হইতে বঞ্চিত হুই- 
লাঁম। হরিদাসকে বিদাঁয় দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু 

আমাঁর কি শক্তি যে হরিদাঁসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারে 

ধরিয়া! রাখিতে পারি। ভীন্মর্দেবের মৃত্যু যেরূপ শুনিয়াছি, 

হরিদাস সেই প্রকার ইচ্ছামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । 

হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন, তাহার অভাবে মেদিনী 

আজ রত্ৃহীনা হইল। তোমরা সকলে প্জয় জয় হরিদাস!” 
১২ 



১৩৪ শ্রীহরিদাস ঠাঁকুর। 

বলিয়া হরিধ্বনি কর। এই কথা বলিয়! মহাগ্রভু নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তখন ণ্জয় জয় হরিদাস । যিনি নামমহিমা জগতে 
প্রকাশ করিয়াছেন” এই শব হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সহমত ক 
হইতে উচ্চরিত হইয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনন্তর 
ভক্তগণকে বিদায় দিয় শ্রীগৌরচন্্র যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আপ্লুত 
হইয়! বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় বাসভবনে গমন করিলেন। 

হরিদাসের মৃত্যুতে শ্রীচৈতন্ত ভক্তের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা স্নেহ 
ও প্রেমের অতি অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকবি- 
রাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ১-- 

“এইত কহিল হরিদাসের বিজয় । 
যাহার শ্রবণে কষে, দুঢ় ভক্তি হয়॥ 
চৈতস্তের ভক্তবাৎ্সল্য ইহাতেই জানি। 
ভক্তবাঞ্ছ। পূর্ণ কৈল ন্যানী শিরোমণি ॥ 

শেষকালে দিলে তারে দর্শন স্পর্শন। 
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্তন ॥ 
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল। 

আপনে প্রসাদ ষাগি মহোত্সব কৈল॥ 

মহাঁভাগবত হবিদাষ পরম বিদ্বান । 

এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান ॥৮ 
জীচৈ? চঃ, অন্ত্যল'লা | 

কোন প্রাচীন পদকর্তা বলিয়াছেন ;-- 
“জয় জয় প্রভূ মোর ঠাকুর হরিদাস । 

যে করিল! হরিনামের মহিম! প্রকাশ ॥ 

গৌরভক্জগণ মধ্যে সর্বব অগ্রগণ্য । 
যার গুণগাইয়া কান্দে আপনে চৈতন্য ॥ 
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অদ্বৈত আঁচার্ধ্য প্রভুর প্রেম সীমা | 

তেহে। সে জানেন হরিদাঁসের মহিম। ॥ 

নিত্যানন্দ চাদ ধারে প্রাণ হেন জানে। 

চরণের পরশে মহী দেহ ধন্য মানে ॥৮ 

পদকল্পতরু, ২৩১১। 

হরিদাসের তিরোতাব উপলক্ষে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ প্রতি- 

বদর ভাদ্র মাসের' শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে মহোৎসব করিয়। 

থাকেন। কুলীনগ্রাম পাটের হরিদাস ঠাকুরের “বিজয়োৎসব” 

বৈষ্ণবসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । কুলীনগ্রামের দক্ষিণাংশে যে 

আশ্রম বা “আথ ড়া” আছে, তাহা“হরিদাঁস ঠাকুরের আখড়া” 

নামে বিখ্যাত। ইহ! হরিদাসের ভজনের স্থান। এই "আখ. 

ড়ার” অন্তর্গত সমুদায় স্থান অনতিউচ্চ প্রাচীর দ্বার বেষ্টিত। 

হরিদাঁস যেস্থানে বসিয়া ভজন করিতেন, ঠিক সেই স্থানে একটা 
মন্দির ও তদতভ্যন্তরে একটী বেদি নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দি- 
রের নিকটস্থ আর একটা মন্দিরাভ্যন্তরে অন্তান্ত দেববিগ্রহেব 

সঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের দাকনির্মিত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত আছে, 

এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে একথা উল্লিখিত হুইয়াছে। এই দুইটা 

মন্দির কতদিন হইল নির্মিত হুইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন 

পাওয়া যায় না। রামানন্দ বন্থুর ভদ্রাসনের সমীপবস্তী হরি- 

দাসের যে ভোজনের স্থান আছে, তাহার নাম “হরিদাস ঠাকু- 

রের পাট”। ইহারও চতুর্দিক প্রাচীরবেষ্টিত, দক্ষিণদিকে 

একটা মাত্র দ্বার আছে। স্বল্পায়ত ইষ্টকনির্ষিত প্রাঙ্গণের 

মধাস্থলে একটী বেদী, এই বেদীর উত্তর দিকে তুলসীমঞ্চ । 

প্রতিবৎসর হরিদাসের বিজয়োৎসবের দিন প্রাতঃকালে তাহার 
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মূর্তি "আখড়1” হইতে আনয়ন করিয়। এই বেদীর উপরে 
সংস্থাপন পূর্বক হরিনাম সংকীর্তনাদি হইয়! থাকে । হরিদীসের 
প্রতিমূর্তি এই দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাপের শুক্লাপ্বাদশী পর্য্যন্ত এই 
বেদীর উপরেই স্থাপিত থাকে । ভাত্রমাসে বর্ষার সময় দূর 
দেশ হইতে বৈষ্ণব-বৈরাঁগিগণের আসিবাঁর অস্থৃবিধা হইবে 

বলিয়! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্দশীতে হরিদাসের "আখড়ায় 

তাহার তিরোভাব উপলক্ষে আরও একটা- মহোৎসব হয়। এই. 
মহোৎসবের পুর্বদিন অধিবাসের সময় শ্রীবিগ্রহ আখ ড়ার 
মন্দিরে প্রত্যানীত হুইয়া থাকে । এই মহোঁৎসবে তিন দিন 
পর্য্যন্ত সংকীর্ভন ও বহুসঙ্খ বৈষ্ণব ভোজন হয়। হরিদাস ঠাকু- 

রের “আখড়া”র নিত্যসেবা ও. মহোতৎ্সবের ব্যয় নির্বাহার্থ 

মহীস্থতব রামানন্দ বস্থ উপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়া- 

ছেন। অদ্যাপি তাহারই উপস্বত্ব হইতে “আখড়ার” সমস্ত 
ব্যয় নির্বাহিত হইতেছে । একজন সচ্চরিত্র বৈঝুব মহান্তের 

প্রতি “আখ ড়ার” কাধ্যভার অর্পিত আছে। 

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, হরিদাসের নশ্বর দেহ 

পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে,কিস্ত অদ্যাপি ভক্তসাধকগণ এই পুণ্য- 
শ্লোক মহাত্মার পুথ্যময় কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লত 

হইয়া থাকেন। কথিত আছে, ভগবানে ধাহার এঁকান্তিক 

ভক্তি জন্মে, দেবতাগণের সমুদরা গুণ তাহাতে আবির্ভ,ত হয়; 

ঠাকুর হরিদাস একথার জলত্ত দৃষ্টান্ত । * হবিদাসের ইন্্রিয়- 

* “্ষস্যান্তি ভক্তির্গবত্যকিঞ্চ সর্রৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে হুরাঃ | 

হরাখভক্ত[া কুতো! মহদগণ| মনোরথেনাসতি ধাবতে| বহিঃ” 

জীমন্ভাগবত, ৫ম ক্বদ্ধ, ১৮শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক । 
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সংযম, হরিদাসের সহিষ্টতা, * হরিদাসের বিনয় ও দীনতা, 
এবং ভগবন্নামে তাহার একান্তিক নিষ্ঠা ও ভগবচ্চরণ!রবিন্দে 
অহৈতুকী ভক্তি--অধিক কি, তীহার জলন্ত বিশ্বাস ও সেই 
বিশ্বাসরূপ যন্তাগিতে আত্মাহুতির স্বর্গীয় দৃষ্টাত্ত,আজিও শত শত 
নরনারীকে এই সমস্ত মহতভাবে অন্ধপ্রাণিত করিতেছে । হরি- 

দাসের সর্বভূতান্ুকম্পা এবং নির্যাতনকারী শক্রগণের প্রতি 

তাহার অপরিমের €প্রম ও ক্ষমার কথ৷ ম্মরণ করিলে কে অশ্রু- 

মোচন ন। করিয়! থাকিতে পারে ? হরিদাসের এই সমস্ত অতি- 

লৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদনুবর্তী 
বৈষ্বগণ তাহাকে অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন । 

হরিদাস ষবনকুলোত্তব হইয়াও কেবল চরিত্রপ্রভাবে বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পুজা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

যবন সন্তান হরিদাস, আধ্যসন্তানের নিকট “হরিদাস ঠাকুর” 

অর্থৎ ভগবান হরিতে ধাহার অকিঞ্চন] ভক্তি জন্মে, দেবতাগণ সমস্ত গুণের 

সহিত তাহাতে আসিয়! নিত্য বসতি করেন! কিন্তু হরিভক্তিহীন মানবের 

প্রকৃতিতে কোন প্রকার মহৎগুণ প্রতিফলিত হয় না; যেহেতু দে মনোরথে 

আরোহণ করিয়। অসৎ বহির্ববিযয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হইয়া থাকে । 

* “রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে। 

দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ 

হরিদাস দ্বারে সহিষুতা৷ জানাইল ॥ 

সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ 

জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন/। 

এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য |” 

ভক্তিরত্বাকর, প্রথম তরঙ্গ। 



১৩৮ শ্রীহরিদাস ঠাকুর । 

নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং অদ্যাপি তাহার প্রতিমৃত্তি 

দেববিগ্রহের ন্যায় বৈষ্ণবগণকর্তৃক ভক্কিভাবে পূজিত হইতেছে, 
-_প্রেমাবতার শ্রীমদেগীরচন্দ্রের অপুর্ব প্রেমের ইহা অপূর্ব 
লীলা । * হরিদাসের চরিত্রমাহাত্ম্য আমর কি বর্ণন করিব? 
শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ১_- 

“হরিদাঁসের গুণগণ অসংখ্য অপার । 

কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পাম পাঁর ॥” 

“গব কহ নাযায় হরিদাসের চরিত্র । 

কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র ॥» 

দর 

জা 
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পাশপাশি ৩৩ 

গ্গ “সন্যাসী প্িত গণের করিতে গর্বনাশ । 

_. শীচ শুদ্র দ্বারা করে ধর্দের প্রকাশ ॥ 

ভক্তিতত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্ত1। 

আপনি প্রছ্থাম্মমিশ্র সহ হয় শ্রোত] ॥ 

হরিদাস দ্বার] নাম মাহাজ্মা প্রকাশ । 

সনাতন দ্বার! ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ 

শীরপ্দার] ব্রজের রল প্রেমলী লা। 
কে কহিতে পারে গল্ভীর চৈতন্যের খেল। ॥% 

আীচৈঃ চঃ অন্তালীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ । 



পরিশিষ্ট । 

শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতামূত প্রভৃতি গ্রন্থে 

হরিদাসের মুসলমানকুলে জন্ম স্বন্ধে সুম্পষ্ট নির্দেশ থাকিলেও 

কেহ কেহ এরূপ প্রবাদের উল্লেখ করেন যে, হরিদাস অতি 

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কোন প্রতিবেশী মুঘলমান কর্তৃক 

প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। “চৈতন্য সঙ্গীত” নামক একথানি 
কুদ্র পুস্তিকাকে তাহারা এ বিষয়ের গ্রমাণ্বরূপ গ্রহণ করেন।* 

বটতলায় মুদ্রিত উদ্ত: গুিকার ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 

তুর প্রধান ভক্ত ব্রন হরিদাস ] 
শুন সবে থে রূপেতে তাহার প্রকাশ। 

নুমতি নামেতে দ্বিজ হরি পরায়ণ | 
গৌরী নাঁমে নারী তার মতীতে গণন। 
হরি নামে ব্রক্ষ এই করিয়াছে সার । 

কত দিনে এক পুত্র হইল তাহার ॥ 
নাম ত্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস। 
রাখিল পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস ॥ 

* বোধ হয়, এই “চৈতন্য সঙ্গীতা”) বা তথাবিধ কোন গ্রন্থের প্রতি নির্ভর 

করিয়াই স্প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় স্বপ্রণীত “অমিয় 

নিমাইচরিত” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, “হরিদাস ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃ- 

মাতৃহীন বলিয়। মুমলমানগণ কর্তৃক প্রতিপালিত, কাঁজেই হরিদাম মুমলমান । 

ইত্যাদি ।* : 



১8০ পরিশিষ্ট | . 

আয়ু শেষে দ্বিজ কৈল স্বর্গেতে গমন । 
গৌরী দেবী পতিসহ সহগামী হন ॥ 
প্রতিবাসী স্বজন আছিল তার পাশে । 

তথ৷ পুত্র রাখি দোহে গেল স্বর্গ বাসে ॥ 

ছ মাসের পুত্র রাখি যবন আলয়। 

যবন আপন পুত্র পমান পালয় ॥ 

ধার্মিক যবন সেই পুত্র রাখি বাসে । 

নিত্য নিত্য ধন আনি দেয় হরিদাসে ॥ 

এইবূপে তথায় রহিল বিচক্ষণ । 

বহু দিন হইল প্রকাঁশ নাহি হন ॥” 

এই পচৈতন্ত সঙ্গীতা* প্রণেতার নাম শ্শ্রীভগীরথ বন্ধু 1” 

ইনি স্বীয় গ্রন্থের নানাস্থানে আপনাকে“শঙ্ঘকাঁর” বলিয়! পরিচিত 

করিয়াছেন । গ্রন্থখানি কত দ্িন হইল রচিত হইয়াছে, গ্রন্থের 
কোনও স্থানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে 

শ্রীচৈতন্ত প্রভুর অস্তর্ধান প্রভৃতি বিষয়েও কএকটী অলৌকিক 
ঘটনামূলক কথা আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে.-_- 
"পার্বতীরে সদাশিব গোপনেতে কন। শ্রীচৈতন্তের মহিমাদি 

নাম সংকীর্তন |” এই সকল গোপনীয় বৃত্তাস্ত কোনও উপায়ে 
অবগত হইয্াই বৌধ হয় “বন্ধু” মহাশয় এই পুস্তিকার রচনা 

করিয়াছেন! গ্রন্থকার এক স্কলে বলিতেছেন,_-“শিবের বচন 

এই তন্ত্রেতে প্রচার। চৈতন্তসঙ্গীতা কহে দীন শঙ্ঘকার |” 

“বন্ধু” মহাশয়ের গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও কেহ কেহ 
অনুমান করেন, “শিবগীতা” নামক একখানি তন্ত্র আছে, 

“চৈতন্তসঙ্গীতা” তাহারই অন্গবাদ। (বটতলায় যে শিবগীত। 



পরিশিষ্ট । ১১ 
জী? রিনিতা জিরার 25ারিরািযালাি কির 

মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানি নয়) তত্তিন্ন নাকি আর একখানি 
শিব্গীতা আছে।) যাহা হউক, শ্রীচৈতন্ত ও তদন্ুগ শিষ্য- 
বৃন্দের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে শিববাক্যরূপ তন্্শান্ত্রের ্রতিহাসিক 
মূল্য কিরূপ, তাহা মহজেই অনুভব করিতে পার যায়। 

হরিদাসের বৈষ্ণবধ্ম্মাবলম্বন প্রসঙ্গে তদানীন্তন হিন্দু ও 

মুলমানসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদাস 
যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রাঙ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়া মুসলমান গৃহে প্রতি- 

পালিত হইতেন, তাহ! হইলে এই আন্দোলনের সময় একথা 
অপ্রকাশিত থাকিত না, এবং শ্রীচৈতন্তভাগবতেও ইহা অবশ্ত 

উল্লিখিত হইত। হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে 
পুনর্বার মুসলমান ধর্মে আনিবার জন্য মুসলমানের! তাহার প্রতি 

অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইত না। হরিদাস মুসলমানকুলে জন্িয়! 

হিন্দুধন্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা অমানুষিক উৎ- 

পীড়ন করিয়াছিল।* মুলুকপতি হুরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবন- 

কুলজাত্ বলিয়াছেন। যথা,_- 

“আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি থাই ভাত। 
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত ॥ 
জাতি ধর্ম লজ্ঘি কর অন্ত বাবহার। 

পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার ॥৮ 

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, আদিখণ্ড। 

* হরিদাস গৃহ হইতে নিষান্ত হইয়| যখন ফুলিয়ায় বাঁস করিতেন, সেই 

সময়ে তিনি মুসলমানগণের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করেনু। ( এই গ্রন্থের ৫ম অধায় 

ষ্টব্য |) কিন্তু “চৈতন্য সঙ্গীতীয়” লিখিত আছে, হরিদাস তাহার যবন প্রাতি- 

পালকের গৃহে বাস করিবার কালেই কাজির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। 



১৫২: পরিশিষ্ট! 

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের অল্প দ্রিন পরেই শ্রীচৈতন্ভাগবত 
লিখিত হইয়াছিল; এবং ইহার রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্ত 

প্রভূর বিদ্যমান কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হরি- 

দাসের প্রতি মুসলমানদিগের উৎপীড়নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে 

বর্ণন করিয়াছেন । হরিদাসের ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণের কথা, 

এই ঘটনার সহিত দৃঢ়রূপে সন্বদ্ধ। একথা পরিজ্ঞাত থাকিলে, 

উৎপীড়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার উল্লেখ না! করিলেই চলিতে 

পারে না। ফলতঃ শ্রীচৈতন্তভাগবতে ইহা! উল্লিখিত না হইবার 

কারণ এই যে, বৃন্বাবন দাস, এবং তৎসামঘ্িক হিন্দু মুসলমান 

সকলেই হরিদাসকে মুসলমান সন্তান বলিয়াই জানিতেন ; 
“চৈতন্যসলগীতা'” বা “শিবগীতা” তন্ত্রের অভিনব কাহিনী তখন 
গ্রকাশিত হয় নাই । “চৈতন্তসঙ্গীত1” যে পরবর্তীকালে রচিত 
হইয়াছে, তাহ! ইহার ভূমিকাতেই প্রকাশ পাইতেছে । যথা, 

“বহু গ্রন্থে প্রকাশিত মহিম। সকল। 

চৈতন্তচরিতামূত চৈতন্ত মঙ্গল ॥ 

আমি দীন ততদীন জ্ঞান কিছু নাঁই। 
ভাঁষামত কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি তাই ॥৮ 

প্রকৃত কথা এই যে, হরিদাস যবনবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও 
শ্রীমন্মহা প্রভু ও তদীয় পার্ধদগণ,তীহাকে ঘারপর নাই শ্রদ্ধা ভক্তি 

ও সম্মান করিতেন। ভক্ত ও সাধুচরিত্রের লক্ষণই এই | কিন্তু 
কালক্রমে ছূর্ভাগ্যবশতঃ যখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ভক্তিশ্রোত 

মন্দীভূত হইল, অস্থিমজ্জাগত জাত্যভিমান যখন আবার অল্পে 
অল্পে বৈষ্ণবনেতাদিগের অস্তরে অঙ্করিত হইতে লাগিল, সেই 

সময় হইতেই অনেকে লাধুভক্তগণের জন্মবৃত্বাস্ত অঙ্থসন্ধানের 
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চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও শাস্তের আদেশ--পচগ্াঁলোপি 

দ্বিজশ্রেষ্ঠং হরিভক্কতিপরায়ণঃ৮ কিন্তু ইহা' স্তবত্যর্থবাদ না হইয়। 

যথার্থবাদ হইলে 'দ্বিজের, আর মান থাকে কই? কাজেই 

'জোলা”-কুলোপ্তব “কবিরজী” ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, যবন হরিদাস, 

ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াঁও যবনপালিত, যবন কর্তৃক রক্ষিত, সুতরাং 

জাতিভ্রষ্ট, ইত্যাঁদিরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল। 

“চৈতন্যসঙ্গীতা”য় হরিদাঁসের ব্রহ্ম হরিদাস” নাম কেন হুইল, 
তাহার এইরূপ কারণ লিখিত হুইয়াভে,--পনাম ব্রহ্ম এইমাত্র 

মনেতে বিশ্বাস । রাখিল পুত্রের নাম ব্রঙ্গ হরিদাস ॥৮ কিন্তু 

বৈষ্ঞবসমাঁজের সর্বত্র এ সম্বন্ধে এই.কিম্বদস্তী চলিয়! আপিতেছে-_ 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণবহ্ম কি না, ইহা! পরীক্ষার জন্য ব্রন্মা কোনও সময়ে 

শ্ীকষ্চের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন । (শ্রীমদ্ভাগবত দশম- 

স্দ্ধ দ্রষ্টব্য) এই কারণ ব্রক্মাকে যবনকুলে হরিদাসরূপে জন্ম- 

গ্রহণ করিতে হুইয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাসনিবন্ধন বৈষ্ণবগণ 
হরিদীসকে প্ত্রক্ম হরিদাস,” * বলিয়া থাকেন । “চৈতন্তসঙ্গীতা”য় 

এই প্রবাঁদ্টা এইরূপ রূপাস্তরিত হইয়া লিখিত হইয়াছে,_-এক- 

দিন পার্রতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_প্ব্রহ্ম হরিদাসের 

কি পাপ। বনে পালিত তারে, নানাস্থানে বেত্র মারে । কেন 

পায় এত মনস্তাপ ॥” মহাদেব উপরি-উক্ত গোবৎস হরণ বৃতা- 

* "গোবিনাদাসের কড়চ1” নাঁমক গ্রন্থের নানাস্থানে “সিদ্ধ হরিদাস” 

নামের উল্লেখ আছে । ভক্তিবলে হরিদাস সিদ্ধাবন্থা লাভ করিয়াছিলেন: 

বোধ হয় এইজন্য তিনি “সিদ্ধ” নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেশ ।-__ 
“সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর ॥৮ 

(ভ্রীবাস কেশব দাদ সিদ্ধ হরিদাস” গোবিন্দদাসের কড়চা। 



১৪৪ পরিশিষ্ট । 

স্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ”গোহরণ পাপে ব্রঙ্গা হইল 

যবন। বেত্রাঘাতে হৈল তার পাপ বিমোচন ॥ অতএব সেই 
রক্ষা কলিতে যবন। ব্রহ্ম হরিদাস নাম তথির কারণ ॥৮ কিন্ত 

গ্রন্থকার ইহার পূর্বেই বলিয়াছেন--“নামব্রন্ম এইমাত্র মনেতে 
বিশ্বাস। রাঁখিল! পুত্রের নাম ব্রহ্ধ হরিদাস ॥” ফলতঃ প্রথমা- 

বস্থায় হরিদাসকে কেহই প্ত্রহ্ম হরিদাস” বলিতেন না; বহুদিন 
পরে উপরি-কথিত প্রবাদের সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের 

মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,__ 

“কেহ বলে চতুন্ম্থ যেন হরিদাস। 

কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ ॥ 

সর্বমতে মহাভাগবত হরিদাস। 

চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥" 

বোধ হয় এই মূল অবলম্বনে উক্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে । 
পরে ক্রমশঃ বৈষ্বসন্প্রদাঁয়ের অবনতি সজ্ঘটিত হইলে কতক- 

গুলি লোকের মধ্যে জাঁতিগর্ঘ আবার প্রবল হয়। হরিদাস 

মুসলমান ছিলেন, এ কথাট! তাহাদের অসহা হওয়ায়, রিদাসের 

মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার কথা পরিকল্পিত হয়। 

তৎপরে তাহাই পল্লবিত হইয়! “চৈতন্য সঙ্গীতা”্র় নিবদ্ধ হই- 
য়াছে, ইহাই অনেকের মতে সৎমিদ্ধান্ত। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষায় 
অনুষ্ত,ছন্দে রচিত শ্লোকমাত্রই যেমন অভ্রান্ত খধিবাক্য 
নয়, পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত শ্রীচৈতন্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থমাত্রই 
সেই প্রকার প্রামাধিক বৈষ্ঞবগ্রন্থ নয়। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 

সর্বজনমান্য এই গ্রন্থদ্বয়ের বিরুদ্ধে "চৈতন্যসঙ্গীতা””র প্রাধান্য 
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ও প্রামাণ্য গ্রতিষ্িত হইতে পারে না। ভক্তবৈষ্ণবগণ ভক্তিতে 
বিগলিত হুইয়। ঘটন! ও কল্পনার সহযোগে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
ভাদায় শ্রীচৈতন্লীল সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, 
এবং অদ্যাপি করিতেছেন, তৎসমস্তফেই প্রীমাণিকরূপে অব- 

ধারণ করিলে বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে ইতিহামিক তথ্ানুসন্ধানের 
আর কিছুমাত্র আবশ্যকত! থাকে না। * 

হরিদাস ব্রাক্গণসস্তান ছিলেন, কেহ কেহ ইহ! অনুমান 

করিবার কএকটা হথক্প হেতুর উল্লেখ করেন । যথাঃ__ 

১। হরিদাস নিজ মুখে 'হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দয 

কলেবর+ ১ ইত্যাদি ঘে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল দৈষ্ট- 

বিনয়জ্ঞাপক ) যেহেতু ব্রাহ্মণকুলজাত হইয়াও শ্রীমৎ রূপ ও 

* বাউল সহজিয়! প্রভৃতি রসিকাভিমানিসম্প্রদায়ভূক্ত অনেক লেখকও 

স্বীয় মত সমর্থনের জন্য “চৈতন্য সঙ্গীতা”-কারের স্ঠায় অনেক অবাস্তব কথার 

উল্লেখ করিয়াছেন ॥ আমর| “বীরভত্রের শিক্ষা মূল কড়চ1” নামক একথানি 

কুদ্র পুস্তক গীইয়াছি | কএক বৎসর হইল, ইহা বটতলায় মুূ্রত হইয়াছে । 

ইহার আখাপত্রে লিখিত আছে, “মহাত্ম! কৃষ্দাঁস কবিরাজ দ্বার সংগৃহীত ও 

অনুবাদিত। বীরভদ্তর গোস্বামী, শ্বীয় পিতা শ্রীনিতানন্দের আদেশে কি 

প্রকারে আরব দেশের অন্তর্গত মদীনা শহরে হজরত মোহম্মদ্দের গৃহে গমন 

করিয়! মাধববিবির নিকট সাধ্যসাধনতত্বের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই 

বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেন্ঠ । এক শ্রেণীর বৈষবগণের নিকট 

এই অপূর্বব কড়চ1 খানিও প্রামাণিক গ্রন্থ !! হতরাং “চৈতনামঙ্গীতাকে” বে 

কোন কোন লেখক প্রামাণিক বৈষ্ঃবগ্রন্থবূপে অবলম্বন“্করিবেন,আমাদের দেশে 

ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। 
ও €১) শ্রীচৈতন্তচরিতান্ৃত । 

১৩ 
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সনাতন গোস্বামী “শ্রেচ্ছ জাতি গ্রেচ্ছ সঙ্গী করি ধ্লেচ্ছ কর্ম ।* ১ 

ইত্যাদিরূপ বিনীত বাক্যে শ্রীচৈতন্তের নিকট দীনত। জ্ঞাপন 

করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে “ভক্কিরত্বাকর” রচয়িতা 

শ্ীমক্নহরিদাস বলিয়াছেন, * রূপ সনাতনের পিতৃপিতামহ 

একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ত্রা্গণ ছিলেন, আর তীহারা অর্থ লোভে 

যবনরাঁজের দাসত্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়াই অনুতপ্ত 

হৃদয়ে ঢুই ভ্রাতা আপনাদিগকে যবন অপেক্ষাও হীন শ্তরেচ্ছ 

বলিয়া কখন কখন উল্লেখ করিতেন । 'গোব্রাঙ্গণদ্রোহী সঙ্গে 

অ'মার সঙ্গম ॥ মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। 

কুবিষয় বিষ্ট1 গর্ভে দিয়াছে ফেলিক়1॥' ১ এবং জগাঁই মাধাইফ়ের 
উল্লেখ করিয়া “নীচ দেনা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর॥ ১ 

(১) হ্রীচৈতনাচরিতাসূত। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ 

মহাঁশয়, শ্রীচরিতাদৃতের "অস্ত প্রবাহ ভাষা'?নাগক গ্রন্থের ১৩৮৮ পৃষ্ঠায় “য্লে্ছ 

জাতি” ইতাদি পয়ারের ৰাখাস্থলে লিখিয়াছেন..-_-“ম্েচ্ছ ছুই প্রকার, অর্থাৎ 

জন্মাদারা শ্রেচ্ছ ও সঙ্গদারা ফ্লেচ্ছ । জন্ম হইতে বে গ্রেচ্ছ ভয়, সেইরূপ ক্েচ্ছ. 

সঙ্গী আদরা। পতিত হউয়] অনেক গ্লেচ্ছ বাহার করিয়।ছি, বিশেষতঃ 

গোত্রাঙ্গণদ্রোহী যে শ্লেচ্ছ তাভাদের মহিত আগাতদর স্সম 1৮ 

**. “পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধ!চার। 

তাহ বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥৮ 

“যবে মগ্ন হন দেন সমুদ্র মাঝারে। 

্রেচ্ছাদ্দিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ 

'নীচ জাতি সঙ্গে সদ] নীচ ব্যবহার । 

এই হেতু নীচ জাতাদিক উক্তি তার ॥* 

 হুক্জিরত্বাকর, প্রথম তর জষ্টব্য। 
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পপি সস 

ইত্যাদ্দি বাক্যে রূপ সনাতন আপনাদের দ্রক্কতি স্মরণ করিয়া 

অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু হরিদাগ সম্বন্ধে এ প্রকার 

হুষ্কতিজনিত অন্থতাপের কোন কারণ নাই। তাহার বিপ্রকুলে 
জন্মলাভের কথা সত্য হইলেও তিনি নিজে ইচ্ছাপুর্বক কিছু 

৬ মাস বয়ঃক্রমের সময় যবন গৃহে প্রতিপালিত হয়েন নাই। 

হরিদাস বৈষ্ণবধর্ গ্রহণ করিয়া আপনাকে নীচ বংশোভ্ভব জ্ঞান 

করিয়াছিলেন, এই জন্যই “হীন জাতি জন্ম মোর” ইত্যাদি কথা 

বলিয়াছেন। কেবল নিজ্ধে নহে, অন্তেও তাহাকে নীচ জাতি 

বলিয়াই পরিচিত করিফ়াছেন। (এই গ্রান্থর ষ্ঠ অধ্যায়ের 

“ডগ্কচ”-বাক্য দ্রষ্টব্য |) 

২। দ্বিতীয় হেতু এই ;-_হবিদাঁস মূলে যবন ছিলেন না 
বলিপ্ই প্রাহ্ষণগণ হিন্দু ধর্মের সেই প্রবল প্রতাপের কালেও 

হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না। ইহার উত্তরে 
বলা যায় যে, একজন মুসলমান-সম্তান একান্ত হরিভক্িপরায়ণ 

হইয়! দিবাঁরাত্র হরিগুণান্থুকীর্তন করিতেছেন দেখিয়! ব্রাঙ্গণ- 

প্রমুখ হিন্টুগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তাহার নিকট আসি- 

তেন। "অনেক ফকির দরবেশকেও হিন্দু্গণ ভক্তি করিয়! 

থাকেন। আর সংস্পর্শে আমিবাঁর অর্থকি? হরিদাসের সঙ্গে 

এই সকল ব্রাক্মণেরা কি আহার-ব্যবহার করিতেন? হরি- 
দাসকে সকলেই সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, ইহা৷ ত হিন্দুজাতির 

স্বতঃসিদ্ধ গ্রকৃতি। সাধু ভক্ত যেজাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, 

হিন্দুজাতি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। * পরিয়া-বংশো্তিব 

“বলুবর”, “জোলা+-কুলোৎপন্ন ণ্কবিরজী”, কশাই-জাতীয় 

“স্ধনা” প্রভৃতি অনেকেই ত হিন্দুদিগের নিকট সম্মান ও 
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ভক্তিলাভ করিয়াছেন । ম্থতরাং মুসলমান হরিদাসের অপুর্ব 

ভক্তিনিষ্ঠটা এবং অলৌকিক প্রেমচেষ্টা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকলে 

তাহাকে শ্রদ্ধীভক্তি করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে।, 
৩। তৃতীয় হেতু এই ;--জাঁতিচ্যুত ব্রাঙ্গণসন্তান হরিদাস 

হিন্দুসমাজে এক প্রকাঁর পুনগৃহীত হুইক়্াছিলেন বলিয়াই অদ্বৈত 

আচাধ্য তাহাকে ত্রাঙ্গণের প্রাপ্য শ্রা্ধপাত প্রদান করিয়া- 

ছিলেন, এবং এই জন্যই আচার্য্যের এই কার্ষ্যে হিন্দুগণ আপত্তি 

করেন নাই । ইহার উত্তর এই যে, হরিদাস হিন্দুসমাজে পরি- 

গৃহীত হইয়াছিলেন,এ কথার কোন মূল নাই । শ্রীচৈতন্যটরিতা- 

মুতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, শ্রান্ধপাত্র প্রদানের অব্যবহিত 

পৃর্ববেই হরিদাস আচার্ধযকে বলিতেছেন, তুমি কুলীনসমাজে 
বাল করিয়া আমাকেতপ্রত্যহ অন্ন দাও, তোমার কি লঙ্গ ভয় 

নাই? যাঁহাঁতে সমাজে তোমার কোন বিপঙ্গ না খটে, তাহাই 

কর। (এই গ্রন্থের ৪র্থ অধায় জরষ্টব্য । ) আচার্য ইহ 
উত্তরে বপিয়াছিলেন, “তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন ।” 

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, আচার্ধা সমাজতযকে তুচ্ছ- 
জ্ঞান করিয়া কেবল ভক্তকে সন্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই 
ষবন হরিদাসকে শ্রান্ধপাত্র দিয়াছিলেন। হরিদাস সর্মাজে 

পরিগৃহীত হুইলে প্রত্যহ কেবল অর প্রদানের জন্যই আচাধ্যকে 
সমাজতয় প্রদর্শন করিবেন কেন? 

৪। খর একটা হেতু এই 7 হরিদাস গৃহ-পরিত্যাগের 
পর ব্রাহ্মণ গৃছেই অল্প ভোজন করিতেন ; ইহাতে বৌধ হইতেছে, 

হিন্দুসমাজের সহিত স্বন্ধ রাখিবার জন্য তিনি এরূপ করিতেন । 

ইহার উত্তর স্বরূপ বল! যাইতে পারে, প্রথমতঃ হরিদাস ব্রাঙ্গগেত 
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. তর অন্নভোজন একবারেই করিতেন না, এ কথার কোন 

 এমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা স্বীকার কক্পিলেও বলিতে পারা যায 
যে; হরিদাস, বৈষ্ণবধর্মী অবলম্বন করার পর সাত্বিকভাবে 

জীবনযাপন করিতেন, এজন্য সাত্বিক আহার নিতান্ত আবশ্ক । 

ব্রাক্ষণজাঁতি সর্ধবর্ণের শ্রেঠ--দেবদিজে কোন ভেদ নাই--. 
ব্রাহ্গণের অন্ন ভগবানের প্রসাদ,-ইহা তোজন করিলে চিত্ত 
নির্মল হয়__ছুর্জাতিজনিত সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়_:এই প্রকার 
বিশ্বাস করিয়াই হরিদাস ব্রা্গণের অর ভোজন করিতেন, 

ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাঞ্জে পুনঃ গ্রবেশের চেষ্টায় হরিদাস 

এই কাঁর্যা করিতেন বলিলে তাহার মাহাজ্মা নিতান্তই খর্ব 
কর! হুয়। 

“ফলতঃ ভীচৈতগ্যদেব হিন্দু মুসলমান সকলকেই হরিভস্তি 

বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্টুসমাজপ্রচলিত আচার বাব- 
হারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাঁধন ও অসবর্ণ বিবাহাদি প্রথার প্রবর্তন 

করিয়া সমাজবিপ্লব উপস্থিত করা তাহার উদ্দেশ্ত ছিল না । 
তথ্প্রব্িত বৈষ্বসম্প্রদায়ে প্রেমতক্তি গ্রভাবে জাতিতেদের 

কঠোরপ্ী অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহ! 
কেবল ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্ ; নতুবা উচ্চ 

জাতীয় বৈষ্বগণ নীচজাতিস্পৃষ্ট অন্ন জলার্দি গ্রহণ করিতেন না। 
নিম্জাতীয় ব্যক্তিগণ ভক্তসম্প্রদায়ে যিলিত হইয়া শ্রেষ্টজাতিত্ব 

'স্স চেষ্টা করা দূরে থাকুক, রূপসনাতনের ন্যায় মহাপুক্ষ- 
"ব জাতিগত মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। 

-* হরিদাস বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গৃহীত হইলে ও রেষ্ট- 

'তি সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি ও মর্ধ্যাদা প্রদর্শন 
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করিতেন। মহাপ্রভু ণিজমুখে সনাতন গোম্বা, 

ন্লিয়াছেন, | 

“্যদ্যপিও তুমি হ৪ জগত পাঁবন। 
তোমাঁম্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ | 

তথাপি ভক্ঞ স্বভাব মর্ষ)াদ] রক্ষণ । 

মর্যযাদা পালন হয় সাধুর তৃষণ ॥ 

মর্যাদা লজ্ঘনে লোক করে উপহাস। 

ইহলোক পরলোক ছুই হুয় নাশ। 
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন” 

শ্রীচৈতন্তচরিতামূত, অস্তাণীলা!। 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই ধে, তর্বস্থলে যদি শ্বীকা- 
রও করা যায় যে, হরিঘাস ব্রান্ষণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তশহ 

হইলেও তিনি ৬ মাস বম্ঃক্রম হইতে মুসলমানগৃহে প্রতি- 
পালিত হওয়ায় বিশিষ্টরূপেই যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণা- 
শ্রমনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে তিনি প্রকৃতই যবন। হরিদীসকে যবন- 
সন্তান মনে করিয়া আমাদের ক্ষ হইবারও কোন কাত্ণ নাই। 

বে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি ভগবদ্ুক্ত 9৪ দুতরাং 

আমাদের পরম পুজনীয়। 

গ্রন্থ সম্পূর্ণ 




